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متفه 82باب 

جیوزت 82بادآرد 

82هراشا

.میامن یم  اقتکا  زیچ  هس  هاجنپ و  هب  ریقح  تسا ، رایسب  جیوزت  بادآ  83و 

لّوا 91لصف 

نز رب  تسا  درم  ّقح  91رد 

: دوش یم  افتکا  زیچ  هدفه  هب  تسا  رایسب  نآ  91و 

مّود 94لصف 

درم رب  تسا  نز  ّقح  94رد 

.دوش یم  افتکا  زیچ  یس  هب  تسا و  رایسب  مه  94نآو 

مّوس 98لصف 

دالوا رب  تسا  ردامو  ردپ  ّقح  98رد 

.دوش یم  راصتقا  زیچ  هدزاود  هب  تسا  رایسب  98نآو 

مراهچ 101لصف 

ردام ردپ و  رب  تسادالوا  قوقح  101رد 

.دوش یم  راصتقا  زیچ  هن  لهچ و  هب  تسا و  رایسب  101نآو 

دوشن دالوا  ار  یسک  108رگا 

متشه 110باب 

تسا هناخ  بادآ  110رد 

.دوش یمافتکا  زیچ  جنپ  لهچ و  هب  تسا  رایسب  نآ  110و 

110هراشا

: تسا نآ  رد  نمؤم  تحار  هک  تسا  زیچ  110هس 

.تسا نیطایش  عضوم  هناخ  رد  زیچ  113راهچ 

: تسا زیچ  هس  رد  نز  یموش  118هچنانچ 

: تسا زیچ  هس  رد  ناویح  118یموش 

: تسا زیچ  هس  رد  زینک  مالغ و  118یموش 
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مهن 120باب 

تسا تراجت  120رد 

مهد 130باب 

تسا تعارز  بادآ  130رد 

130هراشا

: دوش یم  افتکا  زیچ  هدزاود  هبو  تسا  رایسب  نآ  131بادآو 

تسا رصتخم  باب  لصا  نوچ  هقدص ، بادآ  رکذ  تسا  بسانم  ماقم  نیا  132رد 

مهدزای 136باب 

قلخ اب  ترشاعم  بادآ  136رد 

136هراشا

: قلُخ ءوس  147و 

مهدزاود 156باب 

رفس بادآ  156رد 

156هراشا

: هام ماّیا  157اّما 

مهدزیس 166باب 

هقّرفتم بادآ  166رد 

ندرک 166كاوسم 

.نآ بادآ  شیر و  ندرک  166هناش 

.ندرب راک  هب  شوخ  166يوب 

نتفرگ 166نخان 

: لّوا 168لصف 

كاوسم بادآ  168رد 

مّود 170لصف 

شیر ندومن  هناش  بادآ  170رد 

مّوس 174لصف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


نتفرگ نخان  بادآ  174رد 

مراهچ 176لصف 

ندرب راک  هب  شوخ  يوب  بادآ  176رد 

مهدراهچ 178باب 

تجاح ءاضق  نید و  ءادا  شاعم و  تعسو  شزرمآ و  تهج  هعفان  ۀیعدا  راکذا و  لامعا و  178رد 

178هراشا

: تسا عفان  شاعم  تعسو  يارب  زا  هک  يزیچ  جنپ  اّما  181و 

181هراشا

: تسا رقف  ثعاب  هک  يزیچ  هدزناش  182اما 

تسا تعسو  ثعاب  هک  يزیچ  هدزناش  اما  183و 

: تسا عفان  یشوخان  يارب  زا  هک  يزیچ  جنپ  اما  184و 

: تسا عفان  نید  يادا  يارب  زا  هک  يزیچ  چنپ  اما  186و 

: تسا عفان  تجاح  ءاضق  يارب  زا  هک  زیچ  جنپ  نآ  187اما 

نید لوصا  نایب  190رد 

190دیحوت

192تّوبن

ینامسج 193داعم 

194لدع

195تماما

عبانم 200تسرهف 

زکرم 202هرابرد 
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یگدنز بادآ  ای  هعیرشلا  بادآ 

باتک تاصخشم 

.ق 1314  - 1251 رفعجدمحم ، نبرقابدمحم  یکراشف ، هسانشرس : 

؛ یکراشف فلوم  اه / هخسن  نیرت  حیحص  اب  تقباطم  لماک و  حیحصت  اب  یگدنز : بادآ  ای ، هعیرـشلا ، بادآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.يوبن دیجم  قیقحت 

.1377 يوبن ، دیجم  دیس  ناهفصا :]  : ] رشن تاصخشم 

.ص [ 198  : ] يرهاظ تاصخشم 

.لایر 5500 کباش : 

.تسا هدش  رشتنم  مرا  طسوت  یگدنز " تاروتسد  ای ، هعیرشلا ، بادآ   " ناونع تحت  لاس 1373  رد  باتک  نیا  تشاددای : 

.دشاب یم  یسلجم  همالع  هتشون ي  نیقتملا  هیلح  باتک  ساسا  رب  رضاح  باتک  تشاددای : 

[. 197  - 198  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

یگدنز بادآ  رگید :  ناونع 

یگدنز تاروتسد  ای ، هعیرشلا ، بادآ  رگید :  ناونع 

یعامتجا یگدنز  موسر و  بادآ و  ناناملسم --  عوضوم : 

ققحم دیجم ،  يوبن ، هدوزفا :  هسانش 

نیقتملا هیلح  .ق  1111  - 1037 یقت ، دمحم  نب  رقاب  دمحم  یسلجم ، هدوزفا :  هسانش 

BP258/ف 5آ4 1377 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/72 ییوید :  يدنب  هدر 

م 14627-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

3 ص :
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: هب میدقت  ءادغلا و  همدقم  بارتل  نیملاعلل  حاورا  یحور و  نامز  ماما  مظعألا  هللا  ۀیقب  ترضح  ناکما  ةرئاد  بطق  هب  میدقت 

.هیلع هللا  همحر  يوبن  يدهم  دیس  موحرم  مردارب : حور  صوصخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سّدقم  تحاس  هب  نادنمتدارا  هیلک  حاورا 

4 ص :
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راتفگشیپ

حیحـص تاـعارم  مدـع  ّتلع  هب  اـم  یعاـمتجا  يدرف و  تالکـشم  یتـح  یمـسج و  یحور و  ياـه  یتحاراـن  اـهیرامیب و  زا  يرایـسب 
ام ّرش  ریخ و  رتهب  وا  سپ  هدیرفآ  لاعتم  دنوادخ  ار  ام  ۀمه  هک  ییاجنآ  زا  تسام و  مسج  حور و  زاین  اب  بسانم  یتشادهب  تاروتـسد 

.هدومرف نایب  ار  دراوم  نیا  مامت  رد  قیقد  يزیر  همانرب  تاروتسد و  اذل  .هتسناد  یم  ار 

: دنیامرف یم  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  هنیمز  نیا  رد 

ُضیرَملا ِهیهَتشَی  امیف  ِِهب ال  ُهُرِّبَُدی  ُبیبَّطلا  ُهُمَلعَی  امیف  یضرَملا  ُحالَصَف  ِبیبَّطلاَک  َنیَملاعلا  ُّبَر  ُهللا  یضرَملاَک َو  ُمتنَا  ِهللا  َدابِع  ای 

حالص و سپ  تسا ، بیبط  دننام  تسا  نایملاع  راگدرورپ  هک  لاعتم  دنوادخ  دیتسه و  ضیرم  دننام  امـش  ادخ : ناگدنب  يا  همجرت :
رد ضیرم  تحلصم 

5 ص :
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: راونالا راحب  .دراد  لیم  نآ  هب  ضیرم  هک  يزیچ  نآ  رد  هن  دنک ، یم  اوادم  ار  وا  نآ  ۀلیسو  هب  دناد و  یم  بیبط  هک  تسا  يزیچ  نآ 
هحفص 61 دلج 84 ، رد 

ۀفـسلف ام  هک  نوچ  هدـش ، هداد  باوج  دـسرب  ام  نهذ  هب  باتک ، نیا  ۀـعلاطم  رد  تسا  نکمم  هک  یتاهبـش  مامت  تیاور  نیا  ناـیب  اـب 
میهاوخ دنم  هرهب  نآ  راثآ  زا  هللا  ءاشنا  مییامن  لمع  يدّبعت  هک  نیمه  مینادیمن و  مه  ار  یـضعب  میناد و  یم  ار  بادآ  نیآ  زا  یـضعب 

.دش

نآرق و تایآ  طسوت  مالـسا  سدـقم  نید  هک  تسا  ییاه  همانرب  بادآ و  تارّرقم و  زا  یـضعب  لماش  دـیراد  ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
هک .تسا  هدروآ  ناغمرا  هب  ام  یگدنز  يارب  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تایاور 

.تسا هدیدرگ  نیودت  يروآ و  عمج  یناهفصا  یکراشف  رقاب  دمحم  الم  موحرم  راوگرزب  همالع  ملق  هب 

: قیقحت ةویش 

.تسا هدش  تیاعر  لصا  نیا  زین  باتک  قیقحت  رد  هدوب  یسیون  هصالخ  راصتخا و  باتک  فیلأت  رد  ّفلؤم  يانب  نوچ  - 1

لاس 1342 یگنس  پاچ  ۀخسن  نیرت  یمیدق  زا  باتک  نتم  حیحصت  رد  - 2

6 ص :
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.تسا هدش  هدافتسا  يرمق  يرجه 

هدش همجرت  يراذگ و  بارعا  باتک  نتم  یبرع  تارابع  هّیعدا و  ۀیلک  - 3

.تسا هدیدرگ  باب  نآ  تایاور  عبانم  هب  يا  هراشا  لصف  ره  ای  باب  ره  ياهتنا  رد  ناگدنناوخ ، رتشیب  عالطا  يارب  - 4

.تایاور ذخأم  سردآ و  رکذ  عبانم و  لصا  هب  هعجارم  - 5

.اهیقرواپ رد  لکشم ، تارابع  تاغل و  حیضوت  - 6

.دیامرف تمارک  هدنیآ ، لسن  هب  ار  نآ  لاقتنا  قیفوت  هدومرف و  یمالسا  بادآ  هب  بّدؤم  ار  ام  ۀمه  لاعتم  دنوادخ 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

يوبن دیجم  دیس  يرمق  يرجه  بجر 1419   27

7 ص :
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فلؤم همانیگدنز 

فلؤم یگدنز  يا  هصالخ 

لاس رد  هک  ناهفصا  رهش  گرزب  ياهقف  ءاملع و  ریهاشم  زا  رفعج  دمحم  الم  موحرم  دنزرف  یکراشف  رقاب  دمحم  الم  دنوخآ  موحرم 
راد یگلاس  نـس 63  رد  يرمق  يرجه  بجر 1314  هبنـش 28  کـی  بش  رد  هدوشگ و  دوجو  ۀـصرع  هب  مشچ  يرمق  يرجه   1251

.دش هدرپس  كاخ  هب  ناهفصا  دالوف  تخت  رد  عقاو  يراسناوخ  نیسح  اقآ  ۀیکت  رد  ناشیا  رّهطم  رکیپ  هتفگ و  عادو  ار  یناف 

تسا راوگرزب  ملاع  نیا  ۀیقاب  راثآ  هلمج  زا  ناهفصا  دالوف  تخت  يالصم  دجسم  رد  ردق و ...  ياهبش  هعمج و  ياهبـش  ءایحا  مسارم 
.درک ادیپ  جاور  روشک  طاقن  رگید  ناهفصا و  رهش  دجاسم  رد  جیردت  هب  هنسح  تنس  نیا  اهدعب  هک 

لها ظاّعو و  زا  يرایـسب  یتح  هدوب و  هدافتـسا  ناشیا  ياهربنم  زا  زین  ءالـضف  ءاملع و  هکلب  دـیفم  ماوع  يارب  اهنت  هن  ناشیا  ياـهربنم 
کبس ربنم 

8 ص :
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.دنتفرگ یم  ناشیا  زا  ار  دوخ  ياهربنم 

.دنتشاد نید  عورف  لوصا و  تایاور و  رابخا و  زا  يرایسب  تاعالطا  دندش  یم  رضاح  ناشیا  ياهربنم  ياپ  هک  یماوع  اعون 

رادروخرب یصاخ  بیترت  مظن و  زا  ناشیا  سورد  دنتشاد و  ییابیز  رایسب  ۀقیلـس  قوذ و  دوخ  ياهـسرد  رد  یکراشف  دنوخآ  موحرم 
.دنا هتساخرب  يرایسب  ۀتسجرب  ياملع  ءالضف و  ناشیا  نادرگاش  نیب  زا  دوب و 

: تاّفلؤم راثآ و 

مینک یم  افتکا  اهنآ  زا  یخرب  مان  هب  طقف  اجنیا  رد  ام  هک  هدنام  راگدای  هب  يدایز  رایسب  تاّفلؤم  راثآ و  یکراشف  دنوخآ  موحرم  زا 

.حلص زا  وج  مدع  ۀلاسر  - 1

.عوجرلا ّقح  ۀلاسر  - 2

.هعرق ۀلاسر  - 3

.ترهش ۀلاسر  - 4

.ملعا دیلقت  موزل  مدع  ۀلاسر  - 5

.ضیرم تازجنم  ۀلاسر  - 6

.تدابع تّحص  ۀلاسر  - 7

.عقاو اب  ۀقباطم  لهاج  ۀلاسر  - 8

.انغ ۀلاسر  - 9

9 ص :
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.تراهط ۀلاسر  - 10

.بیع رایخ  ۀلاسر  - 11

.بابسا لخادت  ۀلاسر  - 12

.نیناوق رب  یشاوح  - 13

.لوصالا دئارف  رب  یشاوح  - 14

.هعمل حرش  رب  یسراف  ۀیشاح  - 15

.ناضمر كرابم  هام  ماّیا  ۀیعدا  حرش  مالکلا : ناونع  - 16

.مرحم ۀهد  سلاجم  هرابرد  هّیرشُع  دنچ  - 17

.داعملا هریخذ  - 18

(1) رضاح » باتک  : » هعیرشلا بادآ  - 19

10 ص :

.يودهم نیدلا  حلصم  دّیس  یشاوح  اب  يزج  میرکلادبع  الم  دنوخآ  روبقلا  هرکذت  ای  ناهفصا  لاجر  - 1

یگدنز بادآ  ای  هعیرشلا  www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 18 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12751/AKS BARNAMEH/#content_note_10_1
http://www.ghaemiyeh.com


میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 

َرکُّشلا َنینِمؤُملا َو  ِءایقتَالا َو  ِبادِاب  انبَّدَا  َنیبَّرَقُملا َو  ِءایلوَألا َو  ِدِّیَس  ِهَیلِِحب  انیّلَح  َنیلسرُملا َو  ِءایبنَالا َو  ِمَتاخ  ِنَنُِسب  انَّنَس  يذَّلا  ِهللاُدمَحلَا 
تَقَبَـس یتَّلا  ِِهتَمحَر  ِراِحب  یف  انقَرغَا  َنیِبنذُـملا َو  ِتاِجن  ِلئاسَو  یِلا  ِلُوصُولا  ِقُرُط  انَّمَلَع  َنیِحلاّـصلا َو  ِلاـمَج  نِم  ِِهب  اـنَنَّیَز  اـم  یلَع  َُهل 

ِهیَلَع ِمالَّسلا  ِهولَّصلا َو  .َنیقُولخَملا َو  ُلَّوَا  ِهیَلَع  َّصَن  امَک  یَجن ، اهَبِکَر  نِم  یتَّلا  ِهَنیفَّسلا  ِیف  انَبَّکَر  َو  ِنیبُملا ، ِنآرُقلا  ِِهب  َقَطَن  امَک  ُهَبَـضَغ 
ُرجَا َمِعنَف  هِملِع ، َهَبیَع  مُهَلَعَج  َنیذَّلا  ِِهلآ  یلَع  َنیبَّرَقُملا َو  ِهَِکئـالَملا  َنَیب  ِهیَلَع  یَّلَـص  َو  َنیـضَرَالا ، ِتاوـمَّسلا َو  ِیف  ًادَّمَُحم  ُهَـلَعَج  اـمَک 

َنُوـمَّلَعُملا َنُوِملاـعلا  ُمُهَف  َنیـضیفَتسُملا ، یَلَع  َمَعِّنلا  ِِهتَـضافإ  یف  َطـِئاسَو  مُهَلَعَج  َنیفَّلَکُملا َو  ِهَّفاـک  یلَع  مُهَتَیـالِو  َبَجوَا  َو  َنیلماـعلا ،
تَماد اـم  ًهَِرتاوَتُم  مِهیَلَع  انِمالَـس  اِنتاولَـصَف َو  َنیـضَرَالا  ِتاومَّسلا َو  ِِقلاـخ  یِلا  ِقلَخِلل  َنُوبَّرَقُملا  َنُوبَّدَؤُملا  ُطـِئاسَولا  ُمُهَّنَأـِل  َنُوبَّدَأَـتَملا 

.ٌهَیقاب ُهُؤآلا  َو  ٌَهلِزانَتُم ، ُهُمَِعن  َو  ٌهَِلماش ، ِهِقلَِخل  ِهللا  ُهَمحَر 
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یصاعلا یناهفصإلا  رقاب  دمحم  رفعج ، دمحم  نبا  نینمؤم ، مادقا  بارت  راسمرـش ، فیحن  ریقح  راسکاخ و  فیعـض  ریقف  ةدنب  دعب  اّمأ 
هب لمع  نامیا  فرش  هب  فّرشت  مالـسا و  نید  هب  نّیدت  ۀمزال  نوچ  هک  دناسر  یم  یناحور  ءالخا  ینامیا و  ناوخا  ضرع  هب  یجاّرلا ،

.تسا نینوک  دیس  تعیرش  بادآ  هب  بّدأت  نیتأشن ، قلاخ  تمحر  هب  قوف  تسا و  نیّراد  يراگتسر  نیبم و  عرش  موسر  بادآ و 

نوچ مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  رابخا  هب  عوجر  هب  دشاب  یم  لوکوم  نآ  تسا و  مّلعت  تفرعم و  عرف  لمع ، هک  حضاو  مولعم و  هچ  و 
هللا ناوضر  مالعا  ءاملع  زا  يا  هلمج  هچ  رگا  دوبن و  لصاح  يا  هرهب  نا  زا  ار  ماوع  دوب  برع  تغل  هب  قّرفتم و  راـبخا  بتک  رد  اـهنآ 

رد دوبن  مّظنم  نوچ  هعلاطم  زا  دعب  رـصاق و  نآ  ۀعلاطم  زا  ماوع  ۀمه  هک  دوب  ینالوط  دایز  نکیل  دـنا و  هدومن  یـسراف  مالعلا  کلملا 
.دیدرگ یمن  رقتسم  ناشیا  بولق 

تیب لها  رابخا  زا  ار  همه  هدروآرد و  ددع  هب  بادآ  ننس و  زا  دوب  ناشیا  مهف  بسانم  هچنآ  هدومن و  فیلأت  ار  هلاسر  نیا  ریقح  اذهل 
: هب ار  نآ  مدومن  یمسم  هدومن و  هدافتسا  مالسلا  مهیلع 

.باب هدراهچ  رب  لمتشم  هرّهطملا  هعیرشلا  بادآ 

لماع هایـسور و  نیا  لماش  ار  دوخ  تیاهن  یب  تمحر  هدومرف و  لوبق  دوخ  ۀعـساو  تمحر  لضف و  زا  یلاعت  هناحبـس و  ّقح  هک  دیما 
.هلآ دمحمب و  دیامرف  وفع  ار  کی  ره  شزغل  اطخ و  دیامرف و  هفیرش  ۀخسن  نیا  هب 
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لوا باب 

ندیشوپ سابل  بادآ 

.دوش یم  افتکا  نآ  زا  ود  تسیب و  هب  تسا  رایسب  نآ  و 

شـشوپ ناتک  هدوب و  وا  تیبلها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شـشوپ  هبنپ  نوچ  .ندوب  ناتک  ای  هبنپ  نآ : ّتیهام  لوا :
.تسا ءایبنا 

.تسا كرت  یلوا  نآ  صلاخ  ریغ  تسا و  شتآ  هب  ندب  نتخوس  ثعاب  تسا و  مارح  نادرم  تهج  زا  سپ  صلاخ : مشیربا  اما 

كرت ما  هدنز  ات  ار  زیچ  جنپ  هک  تسا  روثأم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نوچ  .درادن  یبیع  تاقوا  یضعب  رد  مشپ : اما 
: منک یمن 

.ندیشود دوخ  تسد  هب  ار  ُزب  - 1

.نتسشن نیمز  يور  رب  - 2

.ندش راوس  راد  لُج  غالا  رب  - 3

13 ص :
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.ندروخ اذغ  نامالغ  اب  - 4

.ندیشوپ هنیمشپ  ۀماج  - 5

.تسا دراو  نآ  زا  یهن (1)  نوچ  تسین ، بوخ  نآ  ندیشوپ  هشیمه  و 

گنر یـسدع  دوبک و  هریت و  خرـس  هایـس و  دـشاب و  هدوب  گنرمین  یبآ  ای  گنرمین  یـسدع  ای  زبس  ای  درز  ای  دیفـس  نآ : گنر  مود :
یبیع سپ  ریـس ، یبآ  اما  .تسا  مومذم  رخآ  گنر  ود  تسا  دامادون  زا  هریت  خرـس  تسا و  منهج  لها  سابل  هایـس  سابل  نوچ  دشابن ،

.تسا هایس  لخاد  دوش  ریس (2)  دایز  هکنیا  الا  درادن 

تسا و شتآ  رد  تسا  رتدنلب  اب ، یگدمآرب  زا  هچنآ  تسا و  رترود  تساجن  زا  نوچ  .دسرب  نیمز  رب  هک  يوحن  هب  ندوبن : دنلب  میس :
.تسا مزال  تاقوا  یضعب  رد  هکلب  تسا  سکع  هب  یلوا  نانز  رد 

رظن دـنوادخ  تسا و   (3) نوراـق »  » نیرق هک  هدـش  دراو  یـسک  نینچ  هک  ندیـشکن : نیمز  رب  ار  دوـخ  ۀـماج  ربـکت  يور  زا  مراـهچ :
تفه طاول  زا  هوالع  ار  ناشیا  نوچ  تسا ؛  (4) طول »  » موق لمع  دیامرف و  یمن  وا  يوس  هب  تمحر 

14 ص :

تهارک - 1
هریت - 2

شدوخ و دنوادخ  نامرف  زا  یچیپرس  نایغط و  ببس  هب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  نادنمتورث  زا  یکی  نوراق » - » 3
.دیدرگ كاله  تفر و  ورف  نیمز  هب  شتورث  ۀمه 

.دندیدرگ دوبان  هدش و  باذع  راچد  تیصعم  رثا  رب  وا  موق  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  طول »  » ترضح - 4
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: هدش دراو  هسّدقم  تعیرش  نیا  رد  اهنآ  زا  یهن  هک  دوب  تلصخ 

.نتخادنا هلولگ  نامک  - 1

.نتخادنا تشگنا  تشپ  زا  هزیر  گنس  - 2

.ندییاخ (1) ناردنق  - 3

.ندوشگ نتفر  هار  لاح  رد  ار  نهاریپ  ابق و  دنب  - 4

.ندیشک ناهد  زا  توس  - 5

.ندیشک نیمز  رب  ّربکت  يور  زا  ار  هماج  - 6

نتسکش تشگنا  - 7

.دشاب یم  رابخا  رد  یفالتخا  طول  موق  لاصخ  رد  و 

وت ظفح  ثعاب  هنهک  ۀماج  تسا و  بلق  تواسق  ثعاب  كزان  مرن و  ۀماج  هک  ندیشوپ  هناخ  رد  هنهک  تشرد و  نشخ و  ۀماج  مجنپ :
.تسا

دنوادـخ هاـگره  هک  تسا  دراو  هچناـنچ  ار ، تمعن  راـهظا  دراد  یم  تسود  دـنوادخ  هک  ندومن  نآ  هب  تنیز  مدرم  ناـیم  رد  مشش :
.دیامن (2) ار  نآ  راهظا  هدنب  هک  دراد  یم  تسود  دیامرف  اطع  هدنب  هب  یتمعن 

: دندومرف دیامن ؟ راهظا  هنوگچ  هک  درک  ضرع  يوار 

.ار دوخ  ۀماج  دیامن  کین  - 1

15 ص :

.ندیوج سمادآ  - 1
هیآ 11. یحض ، ةروس  ثِّدَحَف » َکِّبَر  ِهَمِعِنب  اّما  َو  - » 2
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.ار دوخ  ۀناخ  دیامن  چگ  - 2

.ار دوخ  يوب  دنک  بوخ  - 3

.ار دوخ  ۀناخ  ياضف  برد و  دیامن  بوراج  - 4

.دیامن یم  دایز  ار  يزور  دنک و  یم  مامت  ار  رقف  هک  باتفآ ، ندش  بیاغ  زا  شیپ  ار  غارچ  دیامن  نشور  هکنآ  یتح  - 5

.تسا حودمم (1)  هسّدقم  تعیرش  رد  نمؤم  ناردارب  يارب  زا  صخش  درم و  يارب  زا  نز  نز و  يارب  زا  درم  ندومن  تنیز  و  - 6

رمع و یهاـتوک  ثعاـب  ندیـشوپ  كرچ  ۀـماج  دراد و  یم  تسود  ار  فیظن  تسا و  فـیظن  دـنوادخ  نوـچ  نتـشاد : هزیکاـپ  متفه :
.تسا بلق  یکیرات 

دنوادخ شتآ ، زا  يا  هماج  دـنک  نینچ  سک  ره  هک  تسا  دراو  هک  اریز  دوش ، ترهُش (2)  ثعاب  هک  يا  هماج  ندومن  كرت  متـشه :
.دناشوپب وا  هب 

ۀماج مدرم  نایم  رد  ای  دـشاب  کین  هماج  لاح  ود  رد  اـی  هکلب  هناـخ  رد  کـین  هماـج  مدرم و  ناـیم  رد  تشرد (3)  ۀـماج  كرت  مهن :
.تشرد ۀماج  هناخ  رد  کین و 

امهیلع نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  تسا  روثأم  هکنانچ  دوش ، وا  لاح  رییغت  ربکت و  توخن و  ثعاب  هک  يا  هماج  دیامن  كرت  مهد :
ینیگنس ۀماج  مالسلا 

16 ص :

هدیدنسپ - 1
.دنک مدرم  يامن  تشگنا  ار  صخش  هک  یسابل  ره  - 2

ربِز - 3
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نیا مدوبن  نیـسحلا  نب  ّیلع  نم  ایوگ  : » دـندومرف دـندنک و  ار  هماج  تعجارم ، زا  دـعب  دـندرب و  فیرـشت  نوریب  هناخ  زا  دندیـشوپ و 
«. مدوب هدیشوپ  هک  ار  هماج 

.دنشوپن نادرم  ۀصاخ  ۀماج  مه  نانز  دنشوپن و  نانز  ۀّصاخ  ۀماج  نادرم  مهدزای :

.دنشوپن دشاب  ناناوج  ۀتسیاش  هک  یسابل  مه  نیرّمعم  دنشوپن ، تسا  نیرّمعم (1)  ۀتسیاش  هک  یسابل  ناناوج  مهدزاود :

.دراذگن يزیچ  دوخ  ۀماج  نیتسآ  رد  مهدزیس :

فارـسا هک  تسا  دراو  هچنانچ  دشاب ، هتـشاد  يرگید  هکنیا  رگم  دنکن  لذـب  دراد ، دوخ  يوربآ  ظفح  يارب  هک  يا  هماج  مهدراهچ :
: تسا زیچ  هس 

.ندیشخب ار  دوخ  ظوفحم  هماج  - 1

.نتخیر دنام ، یم  یقاب  فرظ  رد  هک  ار  بارش  ماعط و  یتدایز  - 2

.ندومنن عمج  نتخیر و  فارطا  هب  ار  هتسه  - 3

.دنوش مورحم  نآ  رد  فّرصت  زا  هّنجا  هک  نتفگ  هللا » ِمِسب   » نآ ندنک  ندیشوپ و  هماج  تقو  رد  مهدزناپ :

: دیوگب ندیشوپ  ون  ۀماج  تقو  رد  مهدزناش :

اهیف یعسَا  ٍهَکََرب  َبایث  اهلَعجا  َّمُهّللَا  یتَروَع  ِِهب  ُُرتسا  یتَضیرَف َو  ِهیف  َّيَدَءوا  َو  ِساّنلا ، َنَیب  ِِهب  ُلَّمََجتَا  ام  یناسَک  يذَّلا  ِهللاُدمَحلَا  »

17 ص :

ناگدروخلاس - 1
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(1) َكَدِجاسَم .» اهیف  رُمعا  َِکتاضرَِمل َو 

.ار وا  دزرمایب  دنوادخ  هکنآ  رگم  ار  هماج  نآ  دشوپن  دناوخب  ار  اعد  نیا  هک  سپ 

ره نورفاکلا » اهیا  ای  لق   » و دحا » هللا  وه  لق   » و هانلَزنَا » ّانِا  هروس «: دیامن  رـضاح  بآ  زا  یفرظ  دشوپ ، ون  هماج  هکنآ  زا  لبق  مهدـفه :
نآ زا  هتـشر  کی  ات  تقو  همه  دنک  نینچ  هک  ره  سپ  .دشوپب  دشاپب و  هماج  هب  بآ  نآ  زا  دمد و  نآ  رب  دـناوخب و  هبترم  هد  ار  کی 

.دوب دهاوخ  کین  شیع  رد  تسا  یقاب  هماج 

.ندیشوپ تسار  فرط  زا  ار  هماج  مهدجه :

: تسا مغ  یتدایز  بجوم  هک  تسا  زیچ  دنچ  هک  هدش  دراو  نوچ  دشوپن  مدرم  هب  ور  هلبق و  هب  ور  هداتسیا و  ار  هماج  ریز  مهدزون :

.نتفر هار  نز  ود  نایم  - 1

نتشذگ دنفسوگ  هلگ  رتش و  راطق  نایم  - 2

.نتشادرب مدق  گس  ود  نایم  - 3

18 ص :

مهد و ماجنا  ار  متابجاو  نآ  رد  و  هداد ، رارق  دوخ  تنیز  مدرم  نایم  رد  ار  نآ  هک  ار  یـسابل  نم  رب  دیناشوپ  هک  ار  ییادخ  دمح  - » 1
شـشوک وت  تیاضر  هار  رد  نآ ، رد  ات  هدـب ، رارق  تکرب  سابل  نم  يارب  ار  سابل  نیا  اراـگدرورپ ! مناـشوپب ؛ ار  مبویع  نآ  ۀلیـسو  هب 

« .منک دابآ  ار  وت  دجاسم  نآ  رد  منک و 
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.ندومن كاپ  ناماد  هب  ار  تروص  - 4

.نتسشن هناخ  ۀناتسآ  رب  - 5

.ندیشوپ هداتسیا  ار  هماج  ریز  - 6

.ندومن اپ  هایس  شفک  - 7

.تسه یتحارتسا  ار  هماج  هک  دنکب  ضوع  دوزب  دوز  ار  هماج  متسیب :

.تسا رقف  ثعاب  هک  دیامنن  كاپ  نامادب  ار  تروص  تسد و  مکی : تسیب و 

دـش راصتخا  ردق  نیمه  هب  تسا  راصتخا  رب  انب  نوچ  یلو  تسه  مه  رگید  بادآ  دشوپب و  هماج  ریز  زا  لبق  ار  نهاریپ  مود : تسیب و 
.تسا بسانم  نآ  زا  يردق  هب  هراشا  تسه  یبادآ  مه  ار  ترشگنا  نیلعن و  همامع و  نوچ 

همامع اب  زامن  تسا  روثأم  هک  دـنک  یم  تیاـفک  ردـق  نیمه  نآ  لـضف  رد  تسا  رایـسب  نآ  نتـشاذگ  رـس  رب  باوث  سپ  هماّـمع : اـما 
.همامع نودب  زامن  تعکر  دصتفه  اب  تسا  ربارب  شباوث 

: نآ بادآ  اّما  و 

.ندراذگ رس  رب  هداتسیا  لوا : : تسا زیچ  تفه  سپ 

زامن دراذگ و  رس  رب  همامع  هک  ره  هک  اریز  ندوب (1) ، کنحلا  تحت  اب  مود :

19 ص :

.نتخادنا پچ  ۀناش  رب  ندرک و  زاب  ار  همامع  فرط  کی  - 1
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.ار دوخ  رگم  دنکن  تمالم  سپ  دشاب  هتشادن  اود  هک  يدرد  وا  هب  دسرب  دیامن  کنحلا  تحت  نودب 

.رس بقع  رس و  شیپ  زا  دراذگ  نوریب  ار  نآ  فرط  ود  میس :

.تسین (1) هایس  تاداس  ۀمامع  ندوبن و  هایس  مراهچ :

.دروآ یم  رقف  هتسشن  نوچ  ندیچیپ ، هداتسیا  مجنپ :

.دراذگن رس  رب  ناطیش  هک  نآ  نایم  دیامن  یفخم  تسا  نوریب  هک  ار  رس  فرط  دراد  یم  رب  رس  زا  هک  یتقو  مشش :

: دناوخب ار  اعد  نیا  متفه :

(2) یُقنُع .» نِم  ِنامیالا  َهَقبَر  عَلَخت  َو ال  ِمالسِالا ، ِلبَِحب  یندِّلَق  َو  ِهَمارِکلا ، ِجاِتب  ینجََّوت  ِنامیالا َو  ِءامیِسب  ینمِّوَس  َّمُهّللَا  »

.دشابن زارد  دشاب و  دیفس  سپ  هالک : اما  و 

يرتشگنا صاوخ 

: رتشگنا اما  و 

: تسا زیچ  جنپ  نمؤم  تمالع  هک  تسا  دراو  هچنانچ  .دراد  رایسب  باوث  صاوخ و  تسار ، تسد  هصاخ  ندومن  تسد  رد  سپ 

20 ص :

یتیاور ۀحفص 23 » رظانلا  ههزن   » باتک رد  هتسنادن و  هورکم  ار  هایس  ۀمامع  هک  هدروآ  یتیاور  رد  ۀحفص 87 » هلیسولا   » باتک رد  - 1
.هدرک ءانثتسا  ار  همامع  سپس  هدومن و  رکذ  ار  سابل  ندوب  هایس  هلمج  زا  هک  هدروآ  راذگ  زامن  سابل  تاهورکم  باب  رد 

.هنب و مندرگ  رب  ار  مالسا  نامسیر  و  امن ، يراذگ  جات  تمارک  جات  هب  ارم  و  راذگ ، تمالع  نامیا  ۀناشن  هب  ارم  ةرهچ  اراگدرورپ ؛ - 2
.رادم رب  مندرگ  زا  ار  نامیا  بانط 
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.ندروآ اجب  بش  زور و  لفاون  ضیارف و  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  - 1

.نیعبرا ترایز  - 2

.نیبج (1) ندیلام  كاخ  هب  - 3

ندومن تسار  تسد  هب  رتشگنا  - 4

.نتفگ دنلب  هللا  ِمِسب  - 5

: تسا ّتیصاخ  تشه  ار  قیقع  و 

.دنک یم  فرطرب  ار  رقف  - 1

.دیامن یم  لیاز  ار  قافن  - 2

.دنک یم  ریخ  هب  ار  تبقاع  - 3

.دراد یم  ظوفحم  الب  زا  - 4

.دنک یم  رود  ماّکح  نیطالس و  ّرش  زا  - 5

.تسا ادخ  بوبحم  نآ ، اب  دوش  دنلب  هک  یتسد  - 6

.دزوس یمن  شتآ  هب  - 7

رازه اـب  تسا  ربارب  نآ ، اـب  زاـمن  تعکر  ود  دـشاب ، هتـشاد  ار  باـنجنآ  دـالوا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تیـالو  رگا  - 8
.نآ نودب  زامن  تعکر 

ثعاب سپ  دج ؛ ربز  دّرمز و  توقای و  اما 

21 ص :

.یناشیپ - 1
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.رقف عفد  - 1

.لام یتدایز  - 2

.تسا اهراک  یناسآ  - 3

: ثعاب سپ  جزوریف ؛ اما 

.مشچ يالج  تّوق و  - 1

.ندشن ریقف  - 2

.اعد تباجتسا  - 3

.هنیس یگداشگ  - 4

.لد تّوق  - 5

.مدرم دزن  تجاح  ندش  هدروآ  رب  - 6

: نآ نیگن  رد  - 7

َنیثِراولا (1) ُریَخ  َتنَا  ًادرَف َو  ینرَذَت  ِّبَر ال 

.تسا دالوا  ندیسر  مه  بجوم  ندنک 

: ثعاب ینامی ؛ عزِج  اما 

.ناطیش عفد  - 1

.ربارب داتفه  هب  زامن  باوث  یتدایز  - 2

دوشیم هتشون  شبحاص  يارب  نآ ، باوث  دنک و  یم  حیبست  رافغتسا و  - 3

22 ص :

« .یتسه ثراو  نیرتهب  وت  هک  راذگم  اهنت  ارم  اراگدرورپ  - » 1
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؛ فرشا فجن  ّرُد  اما 

: تسا باوث  راهچ  ار  وا  سپ 

.دوش یم  هتشون  هرمع  جح و  باوث  نآ  هب  يرظن  ره  هب  - 1

.دنک یم  بش  هانگ  عفد  نآ  هب  حبص  رظن  - 2

.دنک یم  زور  هانگ  عفد  نآ  هب  بش  رظن  - 3

.دراد مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ندومن  رظن  باوث  نآ  هب  ندرک  رظن  - 4

.دش افتکا  انب  نیمه  هب  تسا  راصتخا  ربانب  نوچ  دراد و  رایسب  ياهصاوخ  رگید  ياهرتشگنا  اما  و 

؛ نآ بادآ  اما 

: تسا زیچ  تفه 

.تسا مومذم  نهآ  سم و  جنرب و  الط و  تسا و  حودمم  نوچ  ندوب ، هرقن  لوا :

.ندومن ناتشگنا  رخآ  هب  مود :

.نآ نیگن  ندوب  رّودم  موس :

.دنکن اهنت  پچ  تسد  رد  ندومن و  تسار  تسد  هب  مراهچ :

پچ تسد  هچ  رگا  دنکن  دراد  رتشگنا  هک  یتسد  هب  اجنتسا (1)  مجنپ :

23 ص :

ماکحا  » لئاسملا حیـضوت  رد  هک  اهنیا  دـننام  هچراپ و  خولک و  گنـس و  بآ و  ۀلیـسوب  تسا  طئاغ  جرخم  ندرک  ریهطت  اجنتـسا : - 1
.تسا هدمآ  یّلخت »
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.دشاب

.ندومن کچوک  تشگنا  هب  مشش :

وا هب  ار  ندب  زا  يزیچ  وضو  یب  دـشاب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  مرکا و  لوسر  ءامـسا  هللا و  ءامـسا  ای  نآرق  تایآ  نآ  نیگن  رد  رگا  متفه :
.دلامن

ندیشوپ شفک 

: ندیشوپ نیلعن  اما 

: نآ ندیشوپ  تسا  دّکؤم  بحتسم  سپ 

.لس یشوخان  زا  تسا  ناما  - 1

.تراهط رب  تسا  نیعم  - 2

.ار اپ  یگزیکاپ  تسظفاح  - 3

: نآ بادآ  اما 

: تسا تفه 

: هک تسا  دراو  هچنانچ  ندوب  وکین  لوا :

.دریگب ار  نآ  بوخ  دریگ ، یم  شفک  هکیسک 

.دراد هاگن  هزیکاپ  دشوپ  هماج  هکیسک 

.دیامن کبس  ار  شراب  دراد  اپ  راهچ  هکیسک 

.دراذگن عیاض  ار و  وا  دیامن  مارکا  دریگ  یم  هجوز  هکیسک 

هب دنوادخ  ار  نآ  دنزن  هناش  رگا  ار و  نآ  دنز  هناش  دراد  شیر  هکیسک 

24 ص :
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.دنز هناش  ار  نآ  شتآ  زا  يا  هناش 

: تسا ررض  هس  نآ  هایس  هک  ندوبن ، هایس  مود :

.دنک یم  فیعض  ار  مشچ  - 1

.دنک یم  مک  ار  توهش  - 2

.تسا حودمم  هکلب  درادن  تهارک  رفس  ۀمکچ  رد  یلو  دوش  یم  ّمه (1)  ثعاب  - 3

: مّیس

ءایبنا ةویش  هوالع  .دنک  یم  رورسم  ار  بلق  دیامن و  یم  دایز  ار  توهش  دنک و  یم  نشور  ار  مشچ  درز  هک  اریز  ندوب ، دیفـس  درز و 
.هدیسرن رظنب  اهنآ  يارب  زا  یّمذ  حدم و  اهنیا  وحن  زبس و  زمرق و  لثم  رگید  ياهگنر  اما  .تسا  دالوا  لام و  ثعاب  نآ  دیفس  تسا و 

.پچ ياپ  هب  ادتبا  ندنک  تقو  دیامن و  تسار  ياپ  هب  ادتبا  ندیشوپ  تقو  مراهچ :

.تسا یگناوید  فوخ  اهنآ  اب  هک  تسا  زیچ  هس  نوچ  هنهرب ، ار  يرگید  دنکن و  شفک  ار  اپ  کی  مجنپ :

.ندیباوخ اهنت  هناخ  رد  - 1

.ندرک لوب  تاناویح  خاروس  رد  - 2

ار وا  ناطیش  هک  تسا  نیا  ثعاب  هوالع  نتفر  هار  شفک  ات  کی  هب  - 3

25 ص :

.هودنا مغ و  - 1
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.دنک ّتیذا 

.ندروخ اذغ  تقو  نتسشن و  تقو  نآ ، ندنک  مشش :

.تسا (1) مومذم  رایسب  هنشاپ  یب  لعن  نوچ  دشاب ، هتشاد  هنشاپ  متفه :

26 ص :

هحفص 319. دلج 79 ، راونالا : راحب  باتک  رد  ندیشوپ  سابل  هب  طوبرم  تایاور  - 1
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مود باب 

نتفر مامح  بادآ 

نتفر مامح  بادآ  رد 

یم رطاـخ  هب  ار  مّنهج  دراد و  یم  رب  ار  كرچ  ماّـمح ، تسا  يا  هناـخ  بوخ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هکنادـب 
.دروآ

رد زور  کی  هک  هدش  دراو  ثیدـح  رد  ار و  تروع  دـیامن  یم  رهاظ  دـنک و  یم  هراپ  ار  هدرپ  مامح ، تسا  يا  هناخ  دـب  تفگ : رمع 
رغال دایز  ثعاب  زیچ  هس  دندومرف  هچنانچ  تسا  نآ  نتخیر  ثعاب  نتفر ، زور  ره  دنک و  یم  دایز  ار  ندـب  تشوگ  نتفر  ماّمح  نایم ،

.تسا تشوگ  یتدایز  ثعاب  زیچ  هس  تسا و  ندب  ندش 

: رب تموادم  سپ  لوا : اما 

.غرم مخت  ندروخ  - 1

.یهام تشوگ  - 2

27 ص :
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.امرخ ۀفوکش  - 3

: رخآ يات  هس  اما 

.زور کی  هن  زور  کی  مامح  رب  تموادم  - 1

.ندومن شوخ  يوب  رب  تموادم  - 2

.ندیشوپ كزان  ۀماج  - 3

نآ بادآ  اما  و 

تسا راهچو  یس  سپ 

.ار وا  دننک  نعل  کلم  رازه  داتفه  دنکن  نینچ  رگا  هک  نآ  ندومن  هاگن  تسا  مارح  هک  هدننک  هاگن  ره  زا  تروع  ندیناشوپ  لوا :

.ار وا  دننک  نعل  کلم  رازه  داتفه  دنک  هاگن  رگا  هک  نارگید  تروع  هب  ندومنن  هاگن  مود :

: دنکن كرت  سپ  دراد  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  هکیسک  هک  تسا  روثأم  گنل : اب  ماّمح  رد  لوخد  مّیس :

.نیدلاو هب  مارکا  - 1

.نامهم هب  مارکا  - 2

.هیاسمه هب  مارکا  - 3

28 ص :
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.ار هریتُو (1)  زامن  دنکن  كرت  - 4

.دوشن گنل  یب  مامح  لخاد  - 5

.دنیشنن هدش  هدروخ  بارش  نآ  رد  هک  يا  هرفس  رد  - 6

هکنآ طرـش  هب  درادن  یبیع  نآ  ندومن  زاب  لسغ  لاح  رد  نکیل  دوشن  لخاد  گنل  نودـب  سپ  هکئالم  زا  دنتـسه  ینانکاس  بآ  رد  و 
.ار وا  یسک  دنیبن 

.ددرگ هدعم  داسف  ثعاب  هک  دماشاین  درس  بآ  ماّمح  رد  مراهچ :

.ددرگ یم  یسیپ  بجوم  هک  دلامن  ندب  هب  لافس (2)  مجنپ :

.دراد یم  رب  ار  وربآ  هک  دلامن  تروص  هب  ار  گنل  مشش :

.دراد یم  رب  ار  تریغ  هک  دیوشن  يرصم  لِگ  هب  ار  رس  متفه :

.دنک یم  گنت (3)  ار  وم  هک  دنکن  هناش  متشه :

.دوش یم  بآ  هدُرگ (4)  هیپ  هک  دنکن  ماّمح  راوید  هب  هیکت  هکنآ  مهن :

.دناوخن نآرق  هداشگ  تروع  اب  مهد :

.دروآ یم  عادص (5)  تسا و  ترارح  ارفص و  ۀبلغ  ثعاب  هک  دورن  ماّمح  هب  اتشان  مهدزای :

29 ص :

.دوش یم  باسح  تعکر  کی  هک  دنناوخیم  هتسشن  تروص  هب  تعکر  ود  ءاشع  زامن  زا  سپ  هک  تسا  يزامن  - 1
.دنروآ یم  رد  هریغ  هزوک و  رجآ و  تروصب  هک  هتخپ  كاخ  - 2

.دنک یم  تسُس  - 3
هیلک - 4
هجیگرس - 5
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دشُک یم  هک  تسه  اسب  دنک و  یم  بارخ  ار  ندب  هک  تسا  زیچ  هس  هک  دورن  ماّمح  هدعم  يُرپ  ینیگنس و  اب  مهدزاود :

.ندومن هعقاوم  ریپ  ياهنز  اب  - 1

.نتفر مامح  هب  رپ  مکش  اب  - 2

.ندروخ دشاب ) هدش  مرگ  باتفا  ۀلیسو  هب  هک   ) مرگ بآ  - 3

.دباوخن ولهپ  ور و  هب  مهدزیس :

.دنورن مامح  هب  مه  اب  دالوا  ردپ و  مهدراهچ :

.دوش یم  تسُس  اهنادند  ُنب  هک  دنکن  كاوسم  ماّمح  رد  مهدزناپ :

.دیامن (1) مالس  كرت  دشاب  هدوشگ  شتروع  رگا  مه  وا  دوخ  هچنانچ  .دنکن  دشاب  هدوشگ  وا  تروع  هک  یسک  هب  مالس  مهدزناش :

: دیوگب دنکب  ار  هماج  هک  دوش  لخاد  هاگره  مهدفه :

(2) ِنامیالا .» یَلَع  ینتِّبَث  َو  ِقافِّنلا ، َهَقبِر  یّنَع  عِزنَا  َّمُهّللَا  »

.دنام تباث  نامیا  هب  دنام و  ظوفحم  قافن  ّرش  زا  هک 

: دیوگب دوشب  هناخ  مرگ  لخاد  هاگره  مهدجیه :

(3) ُهادَا » نِم  َِکب  ُذیعَتسَا  َو  یسفَن ، ِّرَش  نِم  َِکب  ُذوعَا  ّینِا  َّمُهّللا  »

30 ص :

.بجاو نآ  باوج  یلو  تسا  بحتسم  مالس »  » هتبلا - 1
.رادب متباث  نامیا ، رب  رادرب و  مندرگ  زا  ار  قافن  دنب  ادنوادخ ! - 2

.مهاوخ یم  هانپ  وت  زا  شرازآ  زا  مرب و  یم  هانپ  وت  هب  دوخ  سفن  ّرش  زا  نم  ادنوادخ ! - 3
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.دنامب ملاس  ماّمح  ّتیذا  زا  هک 

.دزیرب دوخ  ياهاپ  یناشیپ و  رب  مرگ  بآ  زا  يردق  دوش  هنازخ  لخاد  هک  دهاوخ  یم  نوچ  مهدزون :

: دیوگب هنازخ  رد  لوخد  زا  دعب  متسیب :

(1) َهَّنَجلا » ُُهلَئسَن  ِراّنلا َو  َنِم  ِهللاِاب  ُذوُعَن  »

.دنکیم رپ  ار  هناثم  هک  دروخب (2)  ار  هنازخ  بآ  زا  يا  هعرج  مکی : تسیب و 

.دشاب هدرک  هبلغ  وا  رب  ترارح  هک  یتقو  رگم  دنک  یم  فیعض  ار  ندب  هک  دنزن  ندرب  رب  درس  بآ  هناخ  مرگ  رد  مود : تسیب و 

.دشک یم  ندب  زا  ار  درد  هک  دزیرب  اهاپ  رب  درس  بآ  دمآ  نوریب  هناخ  مرگ  زا  هاگره  موس : تسیب و 

.درواین اجب  ماّمح  رد  ار  زامن  مراهچ : تسیب و 

عادص (3) زا  تسا  ناما  هک  راهب  ناتسمز و  رد  ددنبب  رس  رب  هماّمع  ندمآ ، نوریب  تقو  مجنپ : تسیب و 

: دیوگب هماج  ندیشوپ  تقو  مشش : تسیب و 

31 ص :

.مبلط یم  تشهب  وا  زا  مرب و  یم  هانپ  ادخ  هب  شتآ ، زا  - 1
زا یتشم  دناوتب  صخـش  هک  دشاب  هدروخن  تسد  كاپ و  يردـق  هب  یتسیاب  ماّمح  ۀـنازخ  بآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  - 2

.دماشایب هنازخ  رد  دورو  زا  لبق  ار  نآ 
.هجیگرس دردرس ، - 3
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(1) يدَّرلا » ِینبِّنَج  يوقَّتلا َو  ِینِسبلَا  َّمُهّللَا  »

: هک ظفل  نیا  هب  دیوگ  تیحت  ار  وا  دیآ  یم  نوریب  مامح  زا  هک  یسک  متفه : تسیب و 

(2) َکنِم » َباط  ام  َرَهَط  َکنِم َو  َرَهَط  ام  َباط  »

.تسا رقف  ثروم  هک  دنکن  لوب  مامح  نیمز  رد  متشه : تسیب و 

تسا ریغ  زا  هنازخ  بآ  رگا  و  دراد ، یگناوید  عرص و  فوخ  هک  دنکن  لوب  هداتسیا  بآ  قلطم  رد  هکلب  هنازخ  بآ  رد  مهن : تسیب و 
هب ءـالتبا  فوخ  يراـج  بآ  رد  تسا و  لوبلا  سبح  هب  ءـالتبا  فوخ  .تسا و  مارح  نآ  بحاـص  تیاـضر  رد  ّکـش  اـب  ندرک  لوب 

.تسا لوبلا  سلس 

زا دـهد  یم  ناـما  صوـصخب  هعمج ، رد  دـنک و  یم  فرطرب  ار  ناروناـج  رـس و  كرچ  هـک  دـیوشب  یمطخ (3)  هـب  ار  رــس  ما : یس 
هب ار  رس  نتفرگ و  براش (4)  نخان و  هک  هدش  دراو  هچنانچ  دنک  یم  عفر  ار  رقف  دراد و  هدنب  ندرک  دازآ  باوث  یسیپ و  یگناوید و 

.دیامن یم  عیسو  ار  يزور  دنک و  یم  مامت  ار  رقف  نتسش  یمطخ 

32 ص :

.رادهگن طوقس  یتسپ و  زا  ناشوپب و  نم  هب  يوقت  سابل  ادنوادخ ؛ - 1
.داب كاپ  تیفاع و  وت  یگزیکاپ  - 2

.دنرب یم  راکب  اهنامرد  يارب  دراد و  گنراگنر  ياهلگ  نهپ و  ياهگرب  هک  تسا  یهایگ  - 3
لیبس - 4
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تفای ار  زیچ  راهچ  تّذل  هک  ره  هک  تسا  روثأم  هچنانچ  تسا  دَکؤم  ّتنـس  هک  دشارتب  ار  وا  دش  دنلب  رـس  يوم  هکنیمه  مّود : یس و 
: دنک یمن  كرت  زگره 

.ندنک خیب  زا  ار  يوم  - 1

.نتفرگ هاتوک  ار  هماج  - 2

.ندرک یطو  دوخ  نازینک  اب  - 3

ندیشارت ار  رس  يوم  - 4

.دیامن یم  ناروناج  رس و  كرچ  عفر  فلا :

.دیامن یم  تشرد  ار  ندرگ  ب :

.دهد یم  الج  ار  مشچ  ج :

.دنک یم  تحار  ار  ندب  د :

.نآ ندش  دنلب  و 

.دنک یم  فیعض  ار  مشچ  فلا :

.دروآ یم  عادص  ب :

.دنک لسک  ار  صخش  ج :

.دنوش (1) یم  دایز  ندب  رد  ناروناج  د :

33 ص :

تفاظن ندز و  هناش  نتسش و  رد  تسا  فّظوم  دشاب  دنلب  شرـس  يوم  تساوخ  رگا  تسا و  دّکؤم  ّبحتـسم  رـس  يوم  ندیـشارت  - 1
.دشاب اشوک  نآ 

یگدنز بادآ  ای  هعیرشلا  www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12751/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
http://www.ghaemiyeh.com


ندیشارت رس  بادآ 

: تسا تفه 

.ندیشارت لاح  رد  ندومن  هلبق  هب  ور  - 1

.ندیشارت یناشیپ  بناج  زا  - 2

: دیوگب دیامن  عورش  نوچ  - 3

(1) ِهَمیِقلا .» َموَی  ًارُون  ٍهَرعَش  ِّلُِکب  ینِطعَا  مهللا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلُوسَر  ِهَِّلم  یلَع  ِهللا َو  ِمِسب  »

: دیوگب دش  غراف  نوچ  - 4

(2) يدَّرلا .» ِینبِّنَج  يوقَّتلِاب َو  یّنِّیَز  َّمُهّللَا  »

34 ص :

.نک اطع  نم  هب  يرون  تمایق  رد  یئوم  ره  هب  ادنوادخ ؛ داب  وا  لآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  هللا  لوسر  هلم  رب  ادخ و  مانب  - 1
.نک رود  اه  یتسپ  زا  هد و  تنیز  يوقت  هب  ارم  ادنوادخ ؛ - 2
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.تسا توادع  بجوم  ندراذگ  نآ  يور  رب  اپ  هک  دهد  رارق  ظوفحم  ناکم  رد  دیامن و  عمج  ار  نآ  يوم  - 5

.عادص زا  تسا  ناما  هک  ندیشارت  هتفه  هب  هتفه  - 6

: دوشب مایا  دب  کین و  ۀظحالم  - 7

.تسا رمع  یهاتوک  ثعاب  ندیشارت  هام : لوا 

.تجاح ندش  هدروآرب  ثعاب  هام : مود 

.وم يزارد  بجوم  هام : موس 

.هودنا مغ و  بجوم  هام : مراهچ 

.رورس بجوم  هام : مجنپ 

.ناهگان يالب  بجوم  هام : مشش 

.ناگرزب زا  تلود  بجوم  هام : متفه 

.ضرم بجوم  هام : متشه 

.تشپ درد  بجوم  هام : مهن 

.مارتحا بجوم  هام : مهد 

.هودنا مغ و  یتدایز  بجوم  هام : مهدزای 

.مدرم نایم  هوکش  بجوم  هام : مهدزاود 

.تموصخ بجوم  هام : مهدزیس 

.یلاحشوخ بجوم  هام : مهدراهچ 

35 ص :
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.رورس بجوم  هام : مهدزناپ 

.نزح بجوم  هام : مهدزناش 

.عفن هن  دراد  ررض  هن  هام : مهدفه 

.تلالم بجوم  هام : مهدجیه 

.تلود بجوم  هام : مهدزون 

.الب زا  ینمیا  بجوم  هام : متسیب 

.نتفای تلود  بجوم  هام : مکی  متسیب و 

.رقف بجوم  هام : مود  تسیب و 

.تسا کین  هام : موس  تسیب و 

تسا کین  هام : مراهچ  تسیب و 

.تسا کین  ًاضیا  هام : مجنپ  تسیب و 

.مغ عفد  الب و  زا  یصالخ  بجوم  هام : مشش  تسیب و 

.ینامیشپ بجوم  هام : متفه  تسیب و 

.تسا دب  رایسب  هام : متشه  تسیب و 

تسا دب  هام : مهن  تسیب و 

.تسا بوخ  هام : ما  یس 

.تسا رتهب  رگید  مایا  زا  ۀصاخ  هعمج ، هبنش و  جنپ  هبنشراهچ و  هتفه : مایا  رد  و 

36 ص :
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: تسا رایسب  نآ  ّصاوخ  .تسا  هرون (1)  مامح  بادآ  زا  موس : یس و 

.دنک یم  كاپ  ار  ندب  - 1

.دنک یم  عفد  ار  یناشیرپ  - 2

.دنک یم  لیاز  ار  هّصغ  - 3

.دنک یم  دایز  ار  تشپ  بآ  - 4

.دهد یم  تّوق  ار  ندب  - 5

.دنک یم  دایز  ار  هدرُگ (2)  هیپ  - 6

.دنک یم  هبرف (3)  ار  ندب  - 7

.تسا ناربمغیپ  قالخا  زا  زیچ  راهچ  هدش  دراو  هچنانچ  تسا  ناربمایپ  قالخا  زا  - 8

.ندومن لامعتسا  شوخ  يوب  فلا :

.ندیشارت رس  ب :

.ندیشک هرون  ج :

.ندومن عامج  رایسب  د :

: نآ بادآ  اما 

.تسا زیچ  هن  سپ 

37 ص :

.دیادز یم  ار  ندب  دئاز  ياهوم  هکیئوراد  - 1
هیلک - 2
قاچ - 3
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بجوم تسا  زیچ  جـنپ  هک  هدـش  دراو  یثیدـح  اـما  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّتنـس  هک  ندوب  هعمج  زور  لوا :
: تسا یسیپ 

.ندیشک هبنشراهچ  هعمج و  زور  رد  هرون  - 1

.هدش مرگ  باتفآ  بآ  هب  لسغ  وضو و  - 2

.ندروخ زیچ  تبانج  لاح  رد  - 3

.ندرک (1) عامج  ضیح  لاح  رد  - 4

.ندروخ اذغ  يریس  لاح  رد  - 5

دندومرف یم  یتالمج  رگید  حلاصم  یضعب  و  نایعیش ، دوخ و  ناج  ظفح  يارب  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یـضعب  هّیقت  رب  لمح  نآ  ۀعمج 
.دنیوگ یم  هّیقت  لمع  نیاهب  هک  هدوب  نانمشد  تارظن  اب  قفاوم  رهاظ ، رد  ًاضعب  هک 

هدـش نایب  هّیلمع  ياه  هلاسر  رد  هک  يروتـسد  قبط  دـیاب  دوش  بکترم  یـسک  رگا  مارح و  ناوناـب ، یگدـعاق  نارود  رد  شزیمآ  - 1
.دزادرپب هراّفک 
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.دلامب غامد  يالابب  دیوبب و  دراد  رب  تشگنا  اب  ار  نآ  ةدرخ  ندش  لوغشم  زا  شیپ  مّیس :

: دیوگب مراهچ :

(1) ِهَروُّنلِاب .» انَرَمَا  امَک  ُدُواد  ِنب  ِنامیَلُس  یلَع  ُهللا  یَّلَص  «َو 

.راهز (2) تشپ  هب  دنک  ادتبا  مجنپ :

هداتسیا لاح ، نآ  رد  لوب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دوش و  التبم  قتف (3)  یشوخان  هب  هک  تسا  نآ  میب  هک  دنیشنن  هرون  لاح  رد  مشش :
.درادن ررض 

: دیوگب ررکم  هرون  لاح  رد  متفه :

برکیم (4) .ِهللاِاب » ّاِلا  َهَُّوق  َلوَح َو ال  «ال 

.داد ام  هب  ار  ندیشک  هرون  روتسد  هک  دواد  نب  نامیلس  ترضح  رب  ادخ  دورد  و  - 1
.یلسانت تلآ  فارطا  يوم  - 2

هناثم يداشگ  - 3
ناطیش هک  دلامب  هرون  زین  ار  لغب  ریز  متشه : - 4
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.درادن یبیع  نآ  ندیشارت  درادر  رض  مشچ  يارب  زا  نآ  ندنک  و 

فرطرب ار  یناشیرپ  رقف و  رگید  ةرون  ات  ندب و  شراخ  یـسیپ و  هروخ و  یگناوید و  زا  تسا  ناما  هک  دلامب  انح  هرون  ياج  رد  مهن :
.دیامن یم  وکین  ار  نادنزرف  درب و  یم  ار  ندب  يوب  دنک و  یم  وبشوخ  ار  ناهد  دنک و  یم  دایز  ار  وربآ  دنک و  یم 

.تسا (1) باضخ  ماّمح  بادآ  زا  مراهچ : یس و 

.دوش فرص  ادخ  هار  رد  هک  مهرد  رازه  زا  تسا  رتهب  دوش  وا  فرص  هک  مهرد  کی  - 1

.دهد یم  الج  ار  مشچ  ةدرپ  - 2

.درب یم  ار  ینیب  يوب  - 3

.دنک یم  وبشوخ  ار  نهد  - 4

.دنک یم  میالم  وبشوخ و  ار  غامد  - 5

.دنک یم  تخس  ار  نادند  تشوگ  - 6

.درب یم  ار  يرغال  يرامیب و  - 7

.دنک یم  مک  ار  ناریش  ۀسوسو  - 8

.دنوش یم  دونشخ  نآ  زا  هکئالم  - 9

.دیآ یم  شوخ  ار  نانمؤم  - 10

40 ص :

انح - 1
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.دیآ یم  دب  ار  نارفاک  - 11

.دوش یم  تنیز  یتدایز  بجوم  - 12

.دشاب ربق  باذع  زا  ناما  - 13

.دنک یم  دایز  ار  وربآ  - 14

ناردارب يارب  زا  تسد  باضخ  تسا و  لضفا  یهایـسب  تسا و  شیر  باـضخ  رد  ّصاوخ  همه  نیا  دـنک و  یم  داـیز  ار  يزور  - 15
.دنراذگن (1) دیفس  ار  نخان  نکل  تسا  كرت  یلوا 

41 ص :

هحفص 181. دلج 1  كردتسم  باتک  هحفص 69 و  دلج 76  راونالا  راحب  باتک  رد  نتفر  مامح  بادآ  - 1
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42 ص :
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میس باب 

ندروخ اذغ  بادآ  رد 

.دوش یم  افتکا  نآ  زا  ود  هاجنپ و  هب  نکیل  تسا  رایسب  نآ  و 

.دشابن هرقن  الط و  زا  فرظ  مود : لوا و 

.دروخن (1) اذغ  هدش  هدروخ  بارش  هک  يا  هرفس  رب  موس :

لوسر ترضح  هچنانچ  دوشن  رـضاح  هرفـس  رب  هرفـس  بحاص  نذا  نودب  هکلب  دروخن  وا  بحاص  هکنآ  نودب  ریغ ، ياذغ  زا  مراهچ :
: ار دوخ  رگم  دننکن  تمالم  دش  دراو  اهنآ  رب  یتفخ  یتناها و  رگا  دنا  هفئاط  تشه  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

43 ص :

الا َمَّرَُحی  َمل  ِحالَّصلا َو  ِهَعَفنَملا َو  ِهیف  اِمل  الا  ًابرَش  ًالکَا َو ال  حُبی  َمل  یلاعَت  كَرابَت َو  َهللا  َّنِا  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  - 1
نآ رد  رـشب  حالـص  عفن و  هکنآ  رگم  تسا  هدرکن  لالح  ار  یندیماشآ  یندروخ و  چـیه  دـنوادخ  «. » ِداسَفلا ِفَلَّتلا َو  ِرَرَّضلا َو  ِهیف  ام 

(71/3 كردتسم : «. ) تسا داسف  گرم و  نایز و  ۀیام  هکنآ  رگم  تسا  هدومنن  مارح  ار  کیچیه  هدوب و 
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.دنشاب هدناوخن  نآ  هب  ار  وا  هکنآ  لاح  دوش و  رضاح  يا  هرفس  رب  هک  یسک  - 1

.دنک يرما  هناخ  بحاص  رب  هک  یسک  - 2

.دنک یکین  بلط  دوخ  نمشد  زا  هک  یسک  - 3

.دنک ششخب  بلط  میئل (1)  زا  هک  یسک  - 4

.دنیامن لخاد  ار  وا  هکنیا  نودب  دوش  لخاد  رفن  ود  ّرس  نایم  رد  هک  یسک  - 5

.دیامن فافختسا  ناطلس  هب  هک  یسک  - 6

.دشابن نآ  لها  هک  دنیشن  یئاجب  هک  یسک  - 7

.دنکن شوگ  وا  هک  دیوگب  یسک  يارب  زا  ثیدح  هک  یسک  - 8

.دروخن (2) ار  سّجنتم  سحن و  زیچ  مجنپ :

يزور دزادگ و  یم  ار  رقف  هک  دیوشب  ار  دوخ  تسد  عورش  زا  شیپ  مشش :

44 ص :

.هیامورف تسپ و  صخش  - 1
زا شیب و  ای  مک  هاوخ  یهدـن  رارق  مارح  فرظ  ار  نآ  هک  تسنآ  سپ  وت  مکـش  ّقح  اما  و  دـندومرف ... : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  - 2
یم مکـش  بوشآ  بجوم  ّدح  یب  يریـس  اریز  یناسرن  یتّورم  یب  يور و  هدایز  ّدح  هب  تیوقت  ّدح  زا  یهدـب و  هزادـنا  هب  مه  لالح 
دنک تسم  ار  شا  هدنروخ  هک  يا  هباشون  تسا و  ریخ  کین و  ياهراک  زا  ندش  رود  ندنامزاب و  ۀـیام  هک  دروآ  یم  تلاسک  دوش و 

(. 10/74 راونالاراحب :  ) .تسا یتّورم  یب  ندرک و  ینادان  يرسکبس و  ۀیام 
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رد تکرب  ریخ و  دـهد  یم  الج  ار  مشچ  دوش و  یم  دایز  وا  رمع  دـنام و  یم  ظوفحم  تاّیلب  زا  ار  وا  دـسج  دـنادرگ و  یم  عیـسو  ار 
یتدایز ثعاب  زین  اهنیا  هک  هناخ  ياـضف  ندومن  بوراـج  ندـناوخ و  نآرق  ندروآ و  ناـمهم  نتفگ و  ناذا  لـثم  دوش  لزاـن  وا  ۀـناخ 

.تسا تکرب 

.دوش هتشون  وا  يارب  زا  هنسح  دراذگ ، نآ  رب  تسد  هک  یئوم  ره  ددعب  هک  دلامب  نساحم  تروص و  هب  نتسش  زا  دعب  ار  تسد  متفه :
.میتی لفط  رس  رب  تسد  ندیشک  لثم 

بحاص تسار  فرط  زا  هک  یـسک  هب  دوش  ادتبا  وا  زا  دعب  نارگید و  نآ  زا  دـعب  دـیوشب و  ار  دوخ  تسد  هناخ  بحاص  لوا  متـشه :
.تسا هناخ 

.دوش یم  لزان  ماعط  رب  تکرب  تسه ، تسد  رب  تبوطر  ات  هک  اریز  دنکن  كاپ  نتسش  زا  دعب  ار  تسد  مهن :

یـصخش دیامن  هدارا  هاگره  هک  تسا  روثأم  دوش و  هداد  تکرب  اذغ  دوشن و  وا  کیرـش  ناطیـش  ات  دیوگب  هللا » ِمِسب   » اذـغ لوا  مهد :
: دیوگب درادرب  همقل  هک  دهاوخ  ار و  یئاذغ  دروخب  هک 

( َنیَملاعلا ِّبَر  ِهللاُدمَحلا  ِهللا َو  ِمِسب  )

.دورب وا  ناهد  رد  همقل  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  دزرمآ  یم  دنوادخ 

.دیوگب هللاُدمَحلَا »  » لصتم هکلب  دنکن  توکس  اذغ  ءانثا  رد  مهدزای :

درک نینچ  رگا  هک  دیوگب  هللاُدمَحلَا »  » اذغ زا  غارف  زا  دعب  مهدزاود :

45 ص :
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.دوشیمن (1) هدرک  لاؤس  تمعن  نآ  زا  نتفگ ، هللاُدمَحلا »  » رخآ و  هللا » مِسب   » لوا ینعی 

.دیوگب هللا » مِسب   » ماعط زا  یعون  یگنر و  ره  هب  عورش  دزن  مهدزیس :

زیچ هس  هک  تسا  دراو  هچنانچ  ارنآ  بحاص  دراد  یم  نمـشد  دـنوادخ  تسا و  یـسیپ  بجوم  هک  دروخن  اذـغ  يریـس  اب  مهدراهچ :
: ار نآ  بحاص  دراد  یم  نمشد  دنوادخ  هک  تسا 

.بش يرادیب  نودب  ندرک  باوخ  - 1

.بجعت نودب  ندرک  هدنخ  - 2

؛ يریس ماگنه  ماعط  ندروخ  - 3

.تسا تمایق  یگنسرگ  ثعاب  فلا :

.دیامن یم  مامت  ار  تروص  ياهب (2)  ب :

.تسا یشوخان  ثعاب  ج :

.دناریم یم  ار  لد  د :

راهچ دندومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هچنانچ  تسا  تمعن  عییـضت  فارـسا و  ر :
: عیاض دور  یم  تسا  زیچ 

46 ص :

ٍِذئَموَی َُّنلَئـُسَتل  َُّمث  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  تسا  تمعن  تالاؤس  ۀلمج  زا  هک  دوش  یم  اهناسنا  همه  زا  یتالاؤس  تماق  يادرف  - 1
(. هیآ 8 رثاکت  هروس  ( ) ِمیعَّنلا ِنَع 

توارط یباداش و  - 2
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.يریس تلاحرد  اذغ  - 1

.باتهم رد  غارچ  - 2

.ندناشفا مخت  راز  هروش  نیمز  رد  - 3

.تسا ندرک ) نشور   ) تهج نودب  غارچ  هب  دارم  ندومن و  دشابن  نآ  لها  هک  یسک  هب  ناسحا  - 4

هیلع نسح  ماما  ترضح  هب  دندومرف  تیـصو  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هچنانچ  ندیـشک ، ماعط  زا  تسد  هدشن  ریـس  زونه  مهدزناپ :
: دندومرف دوش  یم  نابیبط  زا  يزاین  یب  ثعاب  هک  تلصخ  راهچ  هب  مالسلا 

.هنسرگ رگم  اذغ  رب  نیشنم  - 1

.هنسرگ رگم  اذغ  زا  زیخمرب  - 2

.ار (1) اذغ  ياجب  بوخ  - 3

.دیامن ضرع  الخ  رب  ار  دوخ  باوخ ، تقو  - 4

.دهد رارق  ار  ماش  حبص و  اذغ  تقو  مهدزناش :

.درادرب کچوک  ار  همقل  مهدفه :

.دوجب ار  ماعط  بوخ  مهدجیه :

.دنکن مدرم  يور  هیرظن  مهدزون :

مک وا  تکرب  دنک ، یم  مک  ار  تأرج  هک  دروخن  مرگ  رایسب  ار  ماعط  متسیب :

47 ص :

.اذغ ندیوج  - 1
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.دیامن یم  تکرش  وا  رد  ناطیش  دوش ، یم 

.هدش دراو  نآ  زا  یهن  هک  هدن  ماعط  هب  مکی : تسیب و 

.دربن (1) دراک  هب  ار  نان  مود : تسیب و 

.دنکن هراپ  تسد  کی  هب  ار  نان  موس : تسیب و 

.تشوگ يارب  الا  دهدن  رارق  فرظ  ار  نان  مراهچ : تسیب و 

.دنراد هرهب  نآ  زا  هّنجا  نوچ  دنکن  كاپ  بوخ  ار  ناوختسا  مجنپ : تسیب و 

.دروخن اذغ  تشگنا  هس  زا  رتمک  هب  مشش : تسیب و 

.دروخب اذغ  دوخ  شیپ  زا  متفه : تسیب و 

.دنکن زارد  نارگید  شیپ  رد  تسد  متشه : تسیب و 

.دسیلب بوخ  ار  ناتشگنا  مهن : تسیب و 

.دراد ار  هساک  نامه  نداد  هقدص  باوث  هک  دسیلب  بوخ  راد  يزیچ  رگا  هساک  رد  ما : یس 

48 ص :

ار نان  «. » ِهِقلَخ نِم  ٍریثَک  نِم  اهیف  ام  ِضرَالا َو  َیِلا  ِشرَعلا  َنَیب  ام  ِهیف  َلِمُع  دَـق  ُهَّنِاَف  َزبُخلا  اُومَرکَا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  - 1
دلج 14 راونالا  راحب  «. ) دنا هدوب  ّرثؤم  نآ  داجیا  رد  یهلا  ياه  هدیرفآ  زا  يرایـسب  یـضرا و  يوامـس و  لماوع  هکنآ  هچ  رادـب  زیزع 

هحفص 377)
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.دروخن (1) اذغ  هتسشن  تسد  تبانج  لاح  رد  مکی : یس و 

.دنیشنب ماعط  شیپ  وناز  ود  مود : یس و 

.دروخب اذغ  رگید  تسد  زا  نیمز و  رب  ار  تسد  کی  مّوس : یس و 

.دروخب ماعط  تسار  تسد  اب  مراهچ : یس و 

.دنیشنب پچ  فرطب  مجنپ : یس و 

.دشاب یضار  نآ  هب  تسا و  دنوادخ  زا  تمعن  نیا  هک  دنادب  مشش : یس و 

.دروخن اذغ  نتفر  هار  لاح  رد  متفه : یس و 

.دروخن اذغ  هدرک  هیکت  متشه : یس و 

.دنیشنن ماعط  رب  راد  شفک  ياپ  ای  مهن : یس و 

ولگ و درد  هروخ و  یـسیپ و  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دـشاب  یم  الب  داتفه  عفر  بجوم  هک  دـیامن  کمن  هب  ادـتبا  ماـعط  زا  شیپ  ملهچ :
.اهنیا لاثما  لد و  درد 

.کمن هب  ار  اذغ  دنک  متخ  مکی : لهچ و 

.دوش رود  وا  زا  الب  دصیس  هک  دنکب  زین  هکرس  هب  ادتبا  مود : لهچ و 

: ار هفیاط  هس  هدومرف  نعل  یلاعت  يادخ  هک  تسا  روثأم  دروخن و  اذغ  اهنت  موس : لهچ و 

.دور رفس  هب  اهنت  هک  یسک  - 1

.دباوخب اهنت  هک  یسک  - 2

49 ص :

.دریگب وضو  هکنآ  الا  دنزب  نان  هب  تسد  تسا  هورکم  تبانج  لاح  رد  هکلب  - 1
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.دروخب اذغ  اهنت  هک  یسک  و  - 3

.درادرب تسد  همه  زا  رخآ  دنک  زارد  تسد  نامهم  زا  شیپ  مراهچ : لهچ و 

.دیوگب دنلب  ار  هللاُدمَحلَا » : » مجنپ لهچ و 

تسود ار  هدئام (1)  رب  سولج  دجـسم و  رد  سولج  دوجـس و  عوکر  لوط  یلاعت  يادخ  هک  ار  اذغ  نامز  دهد  لوط  مشـش : لهچ و 
.تسا رمع  لوط  ثعاب  کی  ره  دراد و  یم 

: هک دیامن  لوانت  ماعط  ياه  هدرخ  زا  دزیر  یم  نوریب  هرفس  زا  هچنآ  دروخ  یم  اذغ  هناخ  رد  رگا  متفه : لهچ و 

.تسا يدرد  ره  ءافش  - 1

.دنک یم  عفد  ار  رقف  - 2

.دنک یم  دایز  ار  دالوا  - 3

.دوش یم  هتشون  وا  لمع  ۀمان  رد  هنسح  - 4

.دنهدب وا  هب  ینیعلا  روح  هناد  ره  ضوعب  - 5

تسین اذغ  زا  دعب  صوصخم  ماعط  ياه  هدرخ  نتشادرب  ارحص و  تاناویح  يارب  ار  نآ  دراذگاو  دروخ  یم  اذغ  ارحـص  رد  رگا  اما  و 
ره هک  تسا  روثأم  هلمج  نآ  زا  دراد  رایسب  باوث  هک  دروخب  درادرب  دنیبب  هک  یلاح  ره  رد  هکلب 

50 ص :

اذغ ةرفس  - 1
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بلق ار و  وا  دزرمآ  یم  یلاعت  يادخ  هکنآ  رگم  دریگ  یمن  رارق  وا  فوج  رد  ار ، وا  دروخب  درادرب  دـیابب  یئامرخ  ۀـناد  ای  ینان  همقل 
.رون نامیا و  ملح و  ملع و  زا  دوش  یم  رپ  وا 

: دیوگب عورش  تقو  دهدب  ررض  لامتحا  اذغ  رد  رگا  متشه : لهچ و 

(1) ِِبلاطیبَا .» ُنب  ُِّیلَع  َکُمصَخَف  ینَترَرَض  نَا  ِهللا  ِمِسب  »

.دیوگن دایز  نخس  ندروخ  اذغ  نیب  مهن : لهچ و 

: دیوگب اذغ  زا  غارف  زا  دعب  هاجنپ :

(2) مَعُطی .» ُمِعُطی َو ال  يذَّلا  ِهللاُدمَحلَا  »

.دیوشب ار  دوخ  تسد  ماعط  زا  دعب  مکی : هاجنپ و 

.مشچ درد  زا  تسا  ناما  هک  دلامب  دوخ  ياه  هدید  هب  هدومن  كاپ  ار  تسد  مود : هاجنپ و 

(4) تسا دّکؤم  نآ  ندومن  لالخ (3)  موس : هاجنپ و 

.نادند درد  زا  تسا  ناما  و 

.قزر تعسو  ثعاب  و 

51 ص :

.دشاب مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  وت  نمشد  سپ  يدز  ررض  نم  هب  رگا  ادخ ؛ مانب  - 1
.دروخیمن دناروخ و  یم  هک  ار  یئادخ  دمح  - 2

.دننک یم  جراخ  اهنادند  ریز  زا  ار  اذغ  ةدنامیقاب  نآ  اب  هک  یبوچ  - 3
هحفص 181. دلج 1  كردتسم  - 4
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.هکئالم ندمآ  شوخ  و 

: دوش نفعتم  ناهد  دراذگ  یمن  تسا  زیچ  دنچ  هک  هدش  دراو  هچنانچ  دوش  یمن  نفعتم  نهد  و 

.اذغ زا  دعب  نآ  نتسش  - 1

.اذغ زا  دعب  ار  وا  ندومن  لالخ  - 2

.باوخ تقو  ار  وا  ندراذگ  زاب  - 3

.ندروخ رانا  ندرک و  كاوسم  - 4

ندرک لالخ 

: لالخ بادآ  اما 

: تسا هس  نآ  سپ 

.نتخادنا نوریب  دیآ  یم  نوریب  لالخ  زا  هچنآ  لوا :

.تسا دیب  کشرز و  بوچ  جنرب و  هرقن و  رتهب  ندومنن و  لالخ  نهآ  رانا و  ین  زگ و  ناحیر و  بوچ  اب  مود :

مشچ زا  نداتفا  ثعاب  تسا ، یلوا  ندومنن  تکرـش  لالخ  لامتـسد و  كاوسم و  هناش و  رد  هک  ندرکن  کیرـش  وا  اب  ار  يریغ  موس :
.تسا رگیدکی 

.دش (1) راصتخا  ردق  نیمه  راصتخا  تهج  نکل  تسا  نیا  زا  شیب  ندروخ  اذغ  بادآ  و 

52 ص :

هحفص 407. دلج 66  راونالا  راحب  باتک  رد  ندروخ  اذغ  بادآ  تایاور  - 1
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مراهچ باب 

یّلخت بادآ 

نتفر الخلا  تیب  بادآ  رد 

.تسا زیچ  کی  لهچ و  نآ  و 

.وا هاگن  تسا  مارح  هکیسک  زا  تروع  ندناشوپ  لوا :

.نتسشنن نآ  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  مود :

.نتسشنن برغم  هب  تشپ  برغم و  هب  ور  موس :

.ندیناشوپ ار  رس  مراهچ :

.مدرم زا  نتشاد  یفخم  ار  دوخ  مجنپ :

.ار تسار  ياپ  ندمآ  نوریب  ماگنه  دراذگ و  ار  پچ  ياپ  لوا  ندش  لخاد  تقو  مشش :

: دیوگب ندش  لخاد  تقو  متفه :

(1) ِمیجَّرلا .» ِناطیَّشلا  ِِثبخُملا  ِثیبَخلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا  هللا  ِمِسب  »

53 ص :

هدنار ناطیش  ینعی  هدننک  دیلپ  ثیبخ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ ؛ ادخ ، مانب  - 1
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.نتفگ هللا » مسب   » تروع فشک  تقو  رد  متشه :

: دیوگب هدش  جراخ  هچنآ  هب  هاگن  تقو  مهن :

(1) مارَحلا .» ِینبِّنَج  لالَحلا َو  ینقُزرا  َّمُهّللَا  »

.دیاشگب ار  تسار  ياپ  دنک و  هیکت  پچ  ياپ  رب  نتسشن  لاح  رد  مهد :

.تسا (2) روکذم  اهقف  بتک  رد  هک  يوحن  هب  دیامن  ءاجنتسا  مهدزای :

: دیوگب بآ  هب  ندرک  هاگن  تقو  رد  مهدزاود :

(3) ًاسَِجن .» ُهلَعجَی  َمل  ارُوهَط َو  َءاملا  َلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدمَحلَا  »

.تسا (4) روکذم  هقف  رد  هک  یعون  هب  دیامن ، ءاربتسا  مهدزیس :

: دیوگب ءاجنتسا  تقو  مهدراهچ :

54 ص :

.راد هاگن  رود  مارح  زا  هد و  لالح  يزور  ارم  ایادخ ؛ - 1
.دشاب کشخ  هک  اهنیا  دننام  هچراپ و  خولک و  بوچ و  بآ و  ۀلیسوب  طئاغ  جرخم  بآ و  ۀلیسوب  لوب  جرخم  ندرک  ریهطت  ینعی  - 2

( یّلخت ماکحا  دیلقت ، عجارم  لئاسملا  حیضوت  )
.دادن رارق  سجن  ار  نآ  داد و  رارق  كاپ  ار  بآ  هک  ار  یئادخ  دمح  - 3

نیا اهنآ  نیرتهب  تسا و  یماسقا  ياراد  نآ  .دنهد و  یم  ماجنا  لوب  ندمآ  نوریب  زا  دعب  اهدرم  هک  تسا  یّبحتسم  یلمع  ءاربتـسا  - 4
زا پچ  تسد  ۀنایم  تشگنا  اب  هعفد  هس  دـعب  دـنک  ریهطت  ار  نآ  لوا  هدـش  سجن  طئاغ  جرخم  رگا  لوب  ندـش  عطق  زا  دـعب  هک  تسا 
ات هبترم  هس  دنراذگب و  نآ  ریز  ار  تسـش  يولهپ  تشگنا  تلآ و  يور  ار  تسَـش  تشگنا  دعب  و  دنـشکب ، تلآ  خـیب  ات  طئاغ  جرخم 

(. لئاسملا حیضوت   ) .دنهد راشف  ار  تلا  رس  هبترم  هس  نآ  زا  سپ  دنشکب و  هاگ  هنتخ 
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(1) َنیَملاعلا .» ِّبَر  ُدمَحلا ِهللا  َنیرِّهَطَتُملا َو  َنِم  ینلَعجا  َنیباّوَّتلا َو  َنِم  ینلَعجا  َّمُهّللَا  ُهللا ، ّاِلا  هِلا  نَا ال  ُدَهشَا  »

: دیوگب ءاجنتسا  زا  دعب  مهدزناپ :

(2) ِمارکِالا .» ِلالَجلا َو  اَذ  ای  َکنِم  ینبِّرَُقت  اِمل  ینقِّفَو  راّنلا َو  یَلَع  ینمِّرَح  یتروَع َو  ُرتسا  ُهَّفِعَا َو  یجرَف َو  نِّصَح  َّمُهّللَا  »

: دیوگب دلامب و  مکش  رب  تسد  نتساوخرب  زا  دعب  مهدزناش :

(3) يولَبلا .» نِم  یبارَش  یماعَط َو  یناّنَه  يذَالا َو  یّنَع  َطامَا  يذَّلا  ِهللاُدمَحلَا  »

: دیوگب دیآ  نوریب  نوچ  مهدفه :

(4) اهردق .» نورداقلا  ردقی  همعن ال  اهل  ای  هاذا  ینع  جرخا  هتوق و  يدسج  یف  یقبا  هتذل و  ینفرع  يذلا  هللادمحلا  »

55 ص :

ساپـس دـمح و  هدـب و  رارق  ناگدـننک  هزیکاـپ  ناگدـننک و  هبوـت  زا  ارم  ایادـخ : .تسین  هللا »  » زجب یئادـخ  هک  مهد  یم  تداهـش  - 1
.تسا نایناهج  راگدرورپ  صوصخم 

یم کـیدزن  وت  هب  ارم  هچنآ  هب  شتآ و  زا  نک  مورد  ارم و  یتشز  ناـشوپب  ارنآ و  راد  كاـپو  ارم  هاگمرـش  نک  ظـفح  ادـنوادخ ؛ - 2
.مارکا تلالج و  بحاص  يا  راد ، قفوم  دنک 

.الب زا  داد  متیفاع  دومن و  اراوگ  ار  میندیماشآ  اذغ و  دینادرگ و  رود  نم  زا  ار  یتحاران  هک  ار  یئادخ  ساپس  - 3
هچ ار ، نآ  ّتیذا  نم  زا  دروآ  نوریب  نم و  رد  ار  نآ  يورین  تشاذـگ  یقاـب  نم و  هب  ار  شتذـل  دناسانـش  هک  ار  یئادـخ  ساپـس  - 4

.دننادب ار  نآ  ردق  نادنمورین  دنناوتن  تسا ، یتمعن  بوخ 
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.دنیشنن تجاح  ردق  زا  هدایز  مهدجه :

.دیامن طئاغ  جرخم  هب  ءاجنتسا  رد  ادتبا  مهدزون :

.دیامنن حشَرت  لوب  هک  دنیشنب  یئاج  رد  متسیب :

.دنیشنن اه  هچوک  رد  مکی : تسیب و 

.دنیشنن اهنآ (1)  رانک  رد  مود : تسیب و 

.دنیشنن اه  هناخ  برد  رد  موس : تسیب و 

.دنیشنن رهن  طسو  رد  مراهچ : تسیب و 

.رکذ ای  ترورض  تهج  الا  دیوگن  نخس  مجنپ : تسیب و 

.دنیشنن لفاوق (2)  ندمآ  نییاپ  ّلحم  رد  مشش : تسیب و 

: دوش یم  شومارف  بجوم  تسا  زیچ  دنچ  هک  دنکن  لوب  هداتسیا  متفه : تسیب و 

.ندروخ شُرت  بیس  - 1

.ندیئوب زینشگ  - 2

.ندروخ شوم  ةدروخ  مین  - 3

.ندومن هداتسیا  بآ  رد  لوب  - 4

.ندناوخ روبق  ۀتشون  - 5

56 ص :

.گرزب يوج  رهن ، عمج  - 1
.ناوراک هلفاق  عمج  - 2
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.نتفر هار  نز  ود  نایم  رد  - 6

.نتخادنا (1) رود  ار  شپش  - 7

تماجح (2) ار  ندرگ  تشپ  لادوگ  - 8

.ندرک لوب  هداتسیا  - 9

.ندرک لوب  تاناویح  خاروس  رد  متشه : تسیب و 

.دروخن زیچ  یّلخت  لاح  رد  مهن : تسیب و 

.دوش یم  نّفعتم  نهد  هک  دنکن  كاوسم  لاح  نآ  رد  ما : یس 

.دروایب نوریب  مارتحالا (3)  مزال  دشاب  يرتشگنا  نآ  رد  رگا  ندرک و  پچ  تسدب  ءاجنتسا  مکی : یس و 

.دوشن لخاد  غارچ  نودب  بش  رد  مّود : یس و 

57 ص :

ياهـسابل رـس و  رد  شپـش  مان  هب  يزیر  یلیخ  ناروناج  هدوبن  هزورما  لثم  شک  برکیم  یئایمیـش  داوم  هک  لبق  لاس  نیدـنچ  اـت  - 1
.هدرک یم  مدرم  هب  يدایز  تیذا  اهنآ  نتشکن  هک  هدوب  مدرم 

مالسا گرزب  ربمایپ  زا  تیاور  دصراهچ  زا  شیب  دودح  رد  هک  تسا  یمالسا  یتنـس  ّبط  عون  کی  نوخ :) ندرک  مک   ) تماجح - 2
: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  لمع  نیا  هب  بیغرت  قیوشت و  اهنآ  ۀمه  هک  هدمآ  نآ  هب  عجار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمئا  و 

مراکم «. ) گرم زا  ریغب  تساهدرد  مامت  يافـش  سأر  تماجح  دـندربیم و  هاـنپ  تماـجح  هب  دیـسریم  ادـخ  لوسر  هب  هک  يرازآ  ره  »
( قالخالا

.درادن لاکشا  دشاب  تسار  تسد  رد  رگا  یلو  دشاب  هتشون  نآ  يور  موصعم  هدراهچ  ادخ و  مان  ای  نآرق  ۀیآ  هک  يرتشگنا  لثم  - 3
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.دنک (1) تیاکح  دنیوگ  ناذا  هک  لاح  نآ  رد  دونشب ، نّذؤم  يادص  رگا  مّوس : یس و 

.دنیشنن راد  هویم  تخرد  ریز  رد  مراهچ : یس و 

.دنیشنن دجاسم  میرح (2)  رد  مجنپ : یس و 

: دسریم بیسآ  ناسنا  هب  ناطیش  زا  هک  تسا  تلاح  دنچ  رد  هک  هدش  دراو  هچنانچ  دنیشنن  اهربق  رد  مشش : یس و 

.ندومن یّلخت  ربق  رد  - 1

.ندرک لوب  بآ  رد  هداتسیا  - 2

.نتفر هار  شفک  کی  اب  - 3

.ندیباوخ اهنت  هناخ  رد  - 4

.ندروخ بآ  بش  رد  هداتسیا  - 5

.نتفر هار  بش  رد  ینایایب  هب  اهنت  - 6

.دنکن الاب  رس  لوب  لاح  رد  ار  تروع  متفه : یس و 

.دنیشنن هام  باتفآ و  هب  ور  متشه : یس و 

.طئاغ هب  ءاجنتسا  رد  دیامن  گنس  بآ و  نایم  عمج  مهن : یس و 

.دراذگ یم  یقاب  ندب  رد  ار  نآ  عفن  دنک و  یم  عفد  ار  اذغ  تیّیذا  هنوگچ  هک  دوش  دنوادخ  تمعن  رّکذتم  ملهچ :

58 ص :

.دیوگب وا  هارمه  - 1
فارطا - 2
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.نتسشنن (1) داب  هب  ور  مکی : لهچ و 

59 ص :

هحفص 163. دلج 80 ، راونالا : راحب  باتک  رد  نتفر  الخلا  تیب  بادآ  - 1
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مجنپ باب 

بآ ندروخ  بادآ  رد 

هچنانچ تسا  ضرم  ثعاب  دـناریم و  یم  ار  لد  نآ  ندروخ  داـیز  نکیل  تسا و  تاـیح  معط  شعمط ،  تسایندـیماشآ و  دّیـس  نآ  و 
: تسا بوخ  نآ  مک  تسا و  ِّرضم  نآ  ةدایز  هک  تسا  زیچ  دنچ  هک  تسا  دراو 

.زور باوخ  -1

بآ ندروخ  -2

.اذغ زا  دعب  تکرح  -3

.نانز تعماجم  -4

حازم -5

.تسا هدزناپ  : نآ بادآ  اّماو 

هراشا

.ارفص تکرحو  ناطیش  ّتیذا  دوب و  دهاوخ  ندب  درد  بجوم  هک  دروخن  بآ  هداتسیا  بش  رد  : لِّوا

61 ص :
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.تسا رت  عفان  قورع (1)  اذغ و  مضه  نآ و  تّحص  ندب و  تّوق  يارب  زا  دشاب ، هداتسیا  زور  رد  : مّود

.تسا رتش  كراوخ  هک  دیماشاین  سفن  کی  هب  مّوس :

.دیماشایب سفن  هس  هب  : مراهچ

مادام دوش  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دیامن  نینچ  رگا  هک  دیوگب  هِّلل )) ُدـمَحلَا   )) نآ زا  دـعبو  هللا )) ِمِسب  )) یـسفن ره  عورـش  رد  مجنپ :
: هچنانچ تسا  افش  بجوم  دیامن و  یم  حیبست  وا  يارب  زا  تسا  وا  مکش  رد  نآ  هک 

.مزمز بآ  -1

.تارف بآ  -2

بازیم (2) -3

.دشاب هدمآ  لمعب  نآ  بادآ  هک  ناسین (3)  ناراب  بآ  -4

.نمؤم رؤس (4)  بآ  -5

یم هتخیر  وا  رب  تشهب  کـشُم  زا  لاـقثم  هس  بـشره  دزیریم و  وا  رب  تـشهب  زا  نادواـن  ود  تارف ، بآ  نوـچ  يدرد  ره  زا  دـناءافش 
؛ دوش

؛ تسادخ هناخ  ریز  زا  مزمز  بآ  و 

62 ص :

.اهگر - 1
.هدش بصن  هبعک  ماب  رب  هک  الط  نادوان  - 2

.تسا هدش  هدراو  یلّصفم  تایاور  هام  نآ  ناراب  بآ  عفانم  ةرابرد  هک  تسا  یمور  ياههام  زا  یکی  مان  : ناسین - 3
.اذغ ةدنامیقاب  - 4
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؛ تسا مالّسلا  هیلع  لیئِربج  میلعت  روکذم  وحن  هب  ناراب  بآ  دوش  یم  لزان  وا  رب  دنوادخ  تمحر  بازیم  و 

: ناراب بآ  ره  اّماو 

.دنک یم  كاپ  اه  درد  زا  ار  ندب  -1

.دنکیم رود  ار  ناطیش  ۀسوسو  -2

.دنکیم رود  ار  بت  -3

.دنک یم  تباث  لد  رد  ار  نامیا  -4

رگا تسالب و  عون  داتفه  عفر  ثعاب  نآ  ءاضعا  ریاس  هچ  هشاب  هدیـشر  نآ  هب  نهد  هچ  نآ ، ریغ  هچ  دشاب و  بآ  هچ  نمؤم  رؤس  اّما  و 
؛ دیامن شزرمآ  بلط  نآ  رؤس  ةدنروخ  نمؤم و  يارب  زا  تمایق  زور  ات  هک  یلاعتیادخ  دیامن  قلخ  یکلم  دوش  هدروخ  كّربت  دصقب 

: دیوگب وحن  نیا  هب  ار  رخآ  دمح  رگاو 

.تسارتهب  (1) یبُونُِذب )) ًاجاُجا  ًاحِلم  ُهلَعجَی  َمل  ًاتاُرف َو  ًابذَع  یناقَس  يذَّلا  ِهِّلل  ُدمَحلَا  ))

.تسا زرپس (2)  درد  بجوم  نآ  ریغ  هک  دیماشایب  ندیکم  وحن  هب  : مشش

.تسا ناطیش  نتسشن  ّلحم  هک  دماشاین  هتسد  شیپ  زا  : متفه

63 ص :

.دادن رارق  دنت  روش و  ارنآ  ببسب  اراوگ و  بآ  زا  ارم  درک  باریس  هک  ار  یئادخ  دمح  - 1
.لاحط - 2
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.تسا ناطیش  برش  لحم  هک  دیماشاین  هتسکش  فرظ  زا  متشه :

.دنکیم مامت  ار  تریغ  هک  دشابن  رصم  ياه  هزوک  یماش و  ياهفرظ  زا  : مهن

.دروخن بآ  لافس  فرظ  زا  : مهد

.دوش یم  هّنجا  ناطیش و  فرصت  رقف و  بجوم  هک  بش  هّصاخ  دراذگن  زاب  ار  بآ  فرظ  برد  مهدزای :

دوش و هتشون  وا  لمع  ۀمان  رد  هنـسح  رازه  دص  هک  دیامن  مالِّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  نالتاق  رب  نعل  غارف  زا  دعب  : مهدزاود
دـنهد و وا  هب  هدـنب  ارزه  دـص  ندرک  دازآ  باوث  دوـش و  دـنلب  تشهب  رد  هجرد  رازه  دـص  ددرگ و  وـحم  وا  زا  هئَیـس (1)  رازه  دص 

.باریس ینعی  لد  کنخ  تمایق ، زور  دوش  روشحم 

: دیوگبو دهد  تکرح  ار  بآ  تسین ، ررض  زا  یلاخ  ندروخ )) )) بآ بش  رد  نوچ  : مهدزیس

(2) مالَّسلا .)) َُكاَرقَی  ٍتاُرف  ٍمَزمَز َو  ُءام  ُءام  ای  ))

.دوش نمیا  نآ  تارّضم  زا 

.دیریگب تسار  تسد  زا  هکلب  دیریگن  پچ  تسد  زا  ار  بآ  فرظ  : مهدراهچ

زا ای  دماشایب  بل  ود  نایم  زا  ای  هکلب  دراذگن  بآ  يور  نهد  : مهدزناپ

64 ص :

.هانگ - 1
.دنناسریم مالس  وت  هب  تا  رف  مزمز و  بآ  ، بآ يا  - 2
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.دوخ (1) تسد 

65 ص :

ۀحفص 445.  66 دلج راونالاراحب  باتک  رد  باب  نیا  تایاور  - 1

یگدنز بادآ  ای  هعیرشلا  www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 73 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12751/AKS BARNAMEH/#content_note_65_1
http://www.ghaemiyeh.com


مشش باب 

باوخ بادآ  رد 

.تسا باوخ  یلاعت  يادخ  گرزب  ياهتمعن  ۀلمج  زا  هکنادب 

تابوثم (1) كاردا  ثعاب  ندب و  یگتسخ  عفر  جازم و  تّحص  ثعاب  هک 

هضحالم ارنآ  بادآ  دبایم  یمظع  تمعن  نیا  رکش  ياضتقم  هب  سپ  دشبایم 

.تسا زیچ  کی  لهچ و  نآ  دیامن و 

.دراد نمشد  ار  وا  دنوادخ  دربب و  تسد  زا  ار  ایند  نید و  دوشیم و  تمایق  زور  رقف  ببس  هک  دباوخن  هدایز  : لّوا

نیمزو تسا  يزور  زا  نامرح  ثعاب  هک  دشابن  نیعولّطلا (2)  نیب  ام  : مِّود

: دنک یم  هلان  زیچ  هس  زا  نیمز  هک  هدش  هدراو  هچنانچ  دنک  یم  هلان  نآ  زا 

.ّقحان نوخ  -1

.مارح تبانج  لسغ  بآ  -2

ص:67

.باوث - 1
.باتفآ عولط  حبص و  عولط  نیب  تقو  - 2
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مّنهج و شتآ  زا  دـناشوپب  ار  وا  دـنوادخ  هک  باتفآ  عولط  ات  دنیـشنب  دوخ  يّالـصم  رد  دـنک و  زامن  هکلب  باتفآ ، زا  شیپ  باوخ  -3
ۀناخ ةدننک  ّجح  باوث  لثم 

.دوش هدیزرمآ  دنهد و ش  وا  هب  هبعک 

.دوش اهراک  یتکرب  یب  یمظن و  یب  ببس  هک  دباوخن  تشاچ (1)  تقو  ات  باتفآ  عولط  زا  : مِّوس

.دوش تقامح  بجوم  هک  دباوخن  رصع  تقو  : مراهچ

.دروآ یم  رقف  یناشیرپ و  هک  دباوخن  ءاشع  زا  شیپ  برغم و  زا  دعب  : مجنپ

یتدایز ثعاب  هک  تسا  زیچ  جـنپ  هک  هدـش  هدراو  هچنانچ  تسا  هظفاح  یتداـیز  ثعاـب  هک  دـباوخب  رهظزادـعب  اـت  رهظزا  شیپ  : مشش
: تسا هظفاح 

.ندیئاخ (2) ردنک  -1

.ندومن كاوسم  -2

.ندناوخ یسرکلا (3)  هیآ  -3

.نتسشن هلبق  هب  ور  -4

.دشابن یبیصن  نآ  رد  ار  ناطیش  تسا و  تمعن  رحس و  ینعی  بش  يرادیب  رب  تسا  نیعم  ندومن و  هلولیق (4)  باوخ  -5

68 ص :

.رهظزا شیپ  دادماب ، - 1
.ندیوج - 2

255و256و257. تایآ هرقب  ةروس  - 3
.رهظزا کیدزن  باوخ  - 4
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.دشابن ناگس  تداع  وا  تداع  دباوخب  بش  لّوا  رد  ءاشع  زامن  زا  دعب  : متفه

.دشاب هدرک  تدابع  حبص  ات  بش  لوا  زا  هک  تسا  یسک  لثم  دراد و  دجسم  مکح  وا  يارب  باوختخر  هک  دباوخب  وضو  اب  : متشه

.دباوخن دجاسم  رد  مهن :

: دندومرف نعل  ار  سک  هس  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  .دباوخن  اهنت  مهد :

.روخ اذغ  اهنت  -1

.باوخ اهنت  -2

.تسا یگناوید  میب  ار و  ور  رفس  اهنت  3-و 

.تسا نامیا  نتفر  نوریب  ثعاب  هکدباوخن  راوید  یب  ماب  رب  مهدزای :

.دوشداو وا  رب  همدص  دیاش  هک  دباوخن  هار  رس  رب  مهدزاود :

.دوشن لخاد  ناطیش  هک  دزیوایب  هدرپ  ای  ددنبب  ار  برد  دباوخب  دهاوخ  یم  هک  قاطا  رد  مهدزیس :

.دسیلیم ناطیش  نوچ  تسا  یگناوید  ثروم  هک  دباوخن  هدولآ  ماعط  تسد  اب  مهدراهچ :

.دنور نوریب  دنشاب  رگا  ناروناج  ات  دشکب  باوختخر  هب  ار  دوخ  ۀماج  رانک  مهدزناپ :

69 ص :
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.دیامن ضرع  الخلا  تیب  هب  ار  دوخ  باوخ ، زا  شیپ  مهدزناش :

باوخ هک  دـباوخب  تشپ  هب  هکلب  تسا  راّـفک  باوخ  هک  دـباوخن  مه  پچ  ولهپ  هب  تسا  ناطیـش  باوخ  هک  دـباوخن  ور  هب  مهدـفه :
.تسا نینمؤم  باوخ  هک  دباوخب  تسار  يولهپ  ای  تسا  ءایبنا 

.تسا بوخ  ود  ره  ربق ، وحن  هب  هچ  رضتحم (1)  وحن  هب  هچ  دباوخب  هلبق  هب  ور  مهدجه :

: دیوگب باوخ  تقو  مهدزون :

(( نیَملاعلا َّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلَا  میحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب  ))

دنلب وا  يارب  زا  تشهب  رد  هجرد  رازه  دص  دوش  وحم  شلمع  ۀمان  زا  هانگ  رازه  دص  دوش و  تبث  وا  لمع  ۀمان  رد  هنسح  رازه  دص  ات 
.ددرگ

ات دناوخب  ار  اهیلع (2)  هللا  مالس  ءارهز  ۀمطاف  حیبست  باوخ  زا  شیپ  متسیب :

.دوش هداد  وا  هب  ریثک  رکذ  باوث 

: دیوگب باوخ  تقو  مکی : تسیب و 

ِّلُک نِم  ِتاّماّتلا  ِهللا  ِتاِملَِکب  یتَیب  ِلهَا  یتَیِّرُذَو َو  یسِفن  ُذیُعا  ))

70 ص :

.دنراذگ یم  هلبق  تمس  هب  ار  وا  ياپ  فک  تسایند  زا  نتفر  لاح  رد  هک  یسک  : رضتحم - 1
.هللاّالا هلاال  هبترم  کی  هللا و  ناحبس  هبترم   33 دمحلا هللا ، هبترم   33، ربکا هللا  هبترم   34 - 2
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.تسا ظفح  بجوم  هک   (1) هَّمال .)) ٍنیَع  ِّلُک  نِم  ِهَّماه َو  ٍناطیَش 

: دیوگب مّود : تسیب و 

باوث هک   (2) ِهتَّزِِعب )) ُدیُری  ام  ُمُکحَی  ِهتَردُِقب َو  ُءاشَی  ام  ُهللا  ُلَعفَی  ))

.دنهدب وا  هب  زامن  تعکر  رازه 

: دیوگب دشاب  هدوب  اهارحص  گیر  اهایرد و  فک  ایند و  ماّیا  ددعب  هچ  رگا  دوش  هدیزرمآ  شناهانگ  دهاوخ  رگا  مّوس : تسیب و 

.هبترم هس  (( ِهَیِلا ُبُوتَا  مارکءِالا َو  ِلالَجلا َو  وُذ  مّوُیَقلا  ُّیَحلا  َوُه  ِّالا  َهلا  يّذَلا ال  َهللا  ُرِفعَتسَا  ))

: ةروس دوش  نمیا  ربق  باذع  زا  دهاوخب  رگا  مراهچ : تسیب و 

.دناوخب ُرثاکَّتلا )) ُمُکیهلَا  ))

: ةروس دوش  نمیا  كرش  زا  دهاوخب  رگ  مجنپ : تسیب و 

.دناوخب ار  نوُِرفاکلا )) اَهُّیَا  ای  ُلق  ))

.دناوخب ار  هَِعقاولا )) ِهَعَقَو  اِذا  ةروس ((: دشاب  مهدراهچ  بش  دننام  وا  يور  تمایق  زور  دهاوخب  رگا  مششو : تسیب 

71 ص :

.دب مشچ  ره  زا  کچوک و  ناطیش  ره  زا  دنوادخ  ۀّمات  تاملک  هب  متیبلها  ما و  هّیرذ  مدوخ و  مربیم  هانپ  - 1
.دیامن هدارا  ار  هچنآ  ره  دنک  یم  مکح  دوخ  تّزع  هب  دهاوخب و  هک  ار  هچنآ  ره  دهد  یم  ماجنا  دوخ  تردقب  لاعتم  دنوادخ  - 2
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رازه هاجنپ  هوالع  دناوخب و  هبترم  هس  ار  دیحوت  ةروس  دوش  تبث  وا  لمع  ۀمان  رد  نآرق  متخ  کی  باوث  دهاوخب  رگا  متفه : تسیب و 
دیامن ینابساپ  کلم 

.دوش هدیزرما  وا  ۀلاس  هاجنپ  هانگ  دناوخب  هبترم  دص  رگا  ار و  وا  حبص  ات 

: دیوگب وحن  نیا  هب  رگا  دتسرفب و  ناشیا  رب  تاولص  باوخ  تقو  دننک  تعافش  ار  وا  ءایبنا  عمج  دهاوخب  رگا  متشه : تسیب و 

.دشاب يزُجم  دیاش  (( َنیلَسرُملا ِءاِیبنَالا َو  ِعیمَج  یلَع  ِّلَص  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َّو  یلَع  ِّلَص  َّمُهللَا  ))

: وحن نیا  هب  دیامن  رافغتسا  دنشاب  یضار  وا  زا  تانمؤم  نینمؤم و  ۀمه  دهاوخب  رگا  : مهن تسیب و 

((. ِتانِموَملاَو َنینِموُمِلل  رِفغا  َّمُهللَا  ))

: دیوگب دوش  تبث  وا  لمع  ۀمان  رد  هرمع  ّجح و  باوث  دهاوخب  رگا  ما : یس 

((. رَبکَا ُهللا  ُهللا ُو  ُِّالا  َهِلا  ُدمَحلا ِهللا َو ال  ِهللا و  َناحبُس  ))

: ۀیآ دنیامن  رافغتسا  وا  يارب  زا  هکئالم  دنهاوخب  رگا  مکی : یس و 

قلخ کلم  رازه  داتفه  یلاعت  يادخ  هوالع  دناوخب و  ار   (1) هللا )) َدِهَش  ))

.دنیامن رافغتسا  وا  يارب  زا  تمایق  مایق  ات  دیامن 

رد دور  الاب  نامسآ  هب  ات  وا  باوخ  ّلحم  زا  رون  دهاوخ  رگا  : مّود یس و 

72 ص :

ۀیآ 18. نارمع  لآ  ةروس  - 1
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.دناوخب ار   (1) ٌرََشب )) اَنَا  امَّنِا  لق   )) دوش رادیب  دهاوخ  هک  بش  زا  تقو  ره 

: دیوگب باوخ  تقو  رد  دوشن  ملتحم (2)  دهاوخ  رگا  مّوس : یس و 

نِم ِمالحءَالا َو  ِءوُس  نِم  ِمالِتحِالا َو  َنِم  َِکب  ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهللَا  ))

(3) َمانَملا )) ِهَظقیلَا َو  ِیف  َناطیَّشلا  َِیب  َبَعالَتَی  نَا 

: دیوگب هبترم  هدزون  رگید  بش  ات  دشاب  ظوفحم  اهالب  زا  دهاوخب  رگا  مراهچ : یس و 

.دشاب ظوفحم  شفارطا  هناخ  لهچ  ات  هوالع  دناوخب  یسرُکلا )) َهَیآ   )) ای میحَّرلا )) ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب  ))

: مجنپ یس و 

: ۀیآ دوش  بارخ  شرس  رب  هناخ  دسرت  رگا 

.دناوخب ار   (4) الوَُزت )) نَا  َضرَالا  ِتاومَّسلا َو  ُکِسُمی  َهللا  َّنِا  ))

.دیوگب دیحوت (5)  ۀملک  هبترم  دص  دنک  انب  وا  يارب  زا  تشهب  رد  يرهش  یلاعت  يادخ  دهاوخ  رگا  مشش : یس و 

: دیوگب هبترم  هد  باوخ  زا  شیپ  دسرت  باوخ  رد  رگا  متفهو : یس 

ُّیَح ال َوُه  ُتیُمی َو  ییُحی َو  َُهل  َکیرَش  َهَدحَو ال  ُهللا  ُِّالا  َهِلا  ال  ))

73 ص :

ۀیآ 110. فهک  ةروس  - 1
.باوخرد ندش  بنج  - 2

.يرادیب باوخ و  رد  دنک  يزاب  نم  اب  ناطیش  هکنیا  زاو  نآ  يدب  زا  مالتحا و  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ ؛ - 3
ۀیآ 41. رطاف  ةروس  - 4

.هللا الا  هلا  ال  - 5
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.دیوگب ار  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  ۀمطاف  حیبست  سپ   (1) ُتوُمَی ))

َمَلعَِنل مُه  انثََعب  َُّمث  ًادَدَع  َنینِس  ِفهَکلا  ِیف  مِِهناذَا  یلَع  انبَرَض  َو   )) دنک هبلغ  وا  رب  یباوخ  یب  رگا  متشهو :  یس 

.دوش نکاس  دنناوخب  وا  رب  دنک  هیرگ  رایسب  رگا  لفط  (2) و  ًادَمَا )) اُوِثَبل  اِمل  یصحَا  ِنَیبزِحلا  ُّيَا 

: دیوگب دسرتب  نآ  وحن  برقع و  زا  رگا  مهن : یس و 

(3) َنین )) _ ِسحُملا يِزَجن    َ ِکلذَک ّانِا  َنیَملاعلا  ِیف  ٍحَون  یلَع  ُمالَس  ))

.دوشیم دراو  همدص  مشچ  هب  هک  دباوخن  يدایز  يالتما (4)  اب  ملهچ :

.دنکن (5) كرت  ار  كاوسم  هتّبلا  باوخ  زا  نتساوخ  رب  تقو  مکیو  لهچ 

74 ص :

یمن هک  تسیا  هدـنز  دوـخ  وا  دـناریم و  یم  دـنک و  یم  هدـنز  تسین  وا  يارب  یکیرـش  تسیکی و  وا  هللا ))  )) زجب یئادـخ  تسین  - 1
.دریم

ۀیآ 11و 12. فهک  ةروس  - 2
تایآ 79و80. تافاص  ةروس  - 3

اذغ زا  رپ  مکش  - 4
ۀحفص 178.  76 دلج راونالاراحب  باتک  رد  باب  نیا  تایاور  - 5
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متفه باب 

جیوزت بادآرد 

هراشا

 : هک سب  نیمه  نآ  تلیضف  رد  هدش  دراو  رایسب  هّیوبن  سّدقم  تعیرش  رد  جیوزت  رما  هک  ردارب  ناج  يا  نادب 

(1) ِهنید )) َفِصن  َزَرحَا  دَقَف  َجَّوََزت  نَم  ))

هسّدقم تعیرش  جهن (3)  هب  ار  وا  دوخ  ۀـجوز  هب  هعقاوم  بَزَع (2) و  زامن  تعکر  داتفه  زا  تسا  لضفا  ّجوزتم  زامن  تعکر  کـی  و 
باوث هدومن  دقع 

ادخ هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  تسا  لوغشم  هک  یمادام  هدش  هدراو  رایسب 

75 ص :

سپ دندومرف  همادا  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تیاور  .هدرک  ظفح  ار  شنید  فصن  دـنک  جاودزا  هک  یـسک  - 1
.دنک تیاعر  ار  يوقت  رگید  فصن  رد 

.درجم - 2
.قیرط - 3
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بآ ةرطق  ره  ددعب  دوش  كاپ  هانگ  زا  دنک  لسغ  نوچ  دزیر و  تخرد  گرب  دننام  وا  هانگ  دنک ،  تعماجم  نوچ  هدیـشک و  ریـشمش 
.دیامرف اطع  وا  هب  تشهب  رد  يرهش  یلاعتیادخ  نآ ، لسغ 

.میامن یم  اقتکا  زیچ  هس  هاجنپ و  هب  ریقح  تسا ، رایسب  جیوزت  بادآ  و 

 . دزاس عقاو  بش  رد  فافز  هپ  دقع و  هچ  ار  جیوزت  هکنآ  لّوا :

.تسا دلو  ندش  طقس  بجوم  هک  دشابن  عاعّشلا (1)  تحت  رد  مّود :

نآ زا  هک  دشابن  برقع (2)  رد  رمق  مّوس :

.دوشیمن هدید  ریخ  جیوزت 

.دوش قالط  هب  ّرجنم  هک  دشابن  مرگ  ياوه  رد  مراهچ :

: دنیوگب نآزا  دعب  دنروایب و  اجب  زامن  تعکر  ود  هجوزو  جوز  فافز  بش  رد  مجنپ :

ٍعاِمتِجا ِنَسحَِاب  انَنَیب  عَمجاَو  اهاضِر  اهَّدُو َو  اهَفلِءا َو  ینقُزرا  َّمُهللَا  َنیرِهاّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َّو  یلَع  ِّلَص  َّمُهللَا  َنیَملاعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدـمَحلَا  ))
َو

هاضر هَّدُو َو  هفِلا  دیوگب : اهاضِر  اهَّدُو َو  اهَفِلا َو  ضوع  هب  هجوزو  َمارحلا )) ُهرُکت  َلالَحلا َو  ُّبُِحت  َّکَنِاَف  ٍفالِتِئا  ِرَسیَا 

یم عاعّشلا  تحت  دوشیمن  هدید  دریگ و  یم  رارق  دیشروخ  شبات  تحت  یکزان  ۀطساوب  هام  هک  يرمق  ياههام  رخآ  زور  هس  ای  ود  - 1
.دنیوگ

دریگ یم  رارق  برقع  جرب  رد  هام  هک  یئاهزور  تسا و  هناگ  هدزاود  ياهجرب  زا  یکی  رد  هام   ، زور هس  اـی  ود  يرمق  ياـههام  رد  - 2
.دنیوگ یم  برقع  رد  رمق 
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هد رارق  نم  يداشلد  لد و  یشوخ  ۀلیسو  ار  وا  نک و  مبیصن  ار  وا  يدونشخ  .و  تبحم  یتسود و  تفلا و  رهم و  ادنوادخ.شنیرهاط ؛
نک عمج  مهاب  يراکمه  نیرت  تحار  تروص و  نیرتهب  هب  ار  ام  نیب  و 

اب متفرگ و  ارت  تناما  مدرک و  جاودزا  وا  اب  وت  باـتک  ةدومرف  هب  ادـنودخ ؛ (1) .يرازیب مارح  زا  يراد و  یم  تسود  ار  لـالح  وـت  هک 
وت تاملک 

ار ناطیش  هد و  رارق  ملاس  ناملسم و  ار  وا  يداد  رارق  يدنزرف  وا  محر  رد  نم  يارب  رگا  سپ  مدرک  لالح  دوخ  رب  ار  وا  دقع ) ۀغیص  )
.امن رود  ناطیش  زا  ارم  دنزرف  ارم و  ؛ ایادخ (2) .هدم رارق  وا  هارمه 

اُهتذَـخَا َو َکـِتَنامَا  یف  اـُهتجَّوَز َو  َکـِباتِک  یلَع  َّمُهللَا  : )) دـیوگب هـلبق و  هـب  ور  دراذـگب  سورع  یناـشیپ  رب  تـسد  جوز  مشـش : - 1
((. ناطیَّشلا َكر  ُهلَعَجت ِش_ الَو  ًاّیوَس  ًاِملسُم  ُهلَعجاَف  ًائیَش  اِهمِحَر  یف  یل  َتیَضَق  نِاَف  اُهتلَلحَتسا  َِکتاِملَِکب 

داتفه دوش و  لخاد  تکرب  داتفه  دور و  نوریب  الب  داتفه  دنـشاپب  هناخ  رخآ  ات  هناخ  ِلّوا  زا  ار  نآ  دیوشب و  ار  سورع  ياپ  متفه : - 2
ریـس ندروخ  زا  هجوز  لوا  ۀـتفه  رد  متـشه : .دوش  نمیا  یـسپپ  هروخ و  یگناوید و  زا  سورع  دوش و  هتخیر  سورع  رـس  رب  تمحر 

َناطیَّـشلا َو ِینبَّنَج  َّمُهللَا  : )) دیوگب تعماجم  تقو  رد  مهن : دراد  ررـض  محر  يارب  زا  دـیامن  زارتحا  شرت  بیـس  زینـشگ و  هکرـسو و 
(( ینَقَزَر ام  َناطیَّشلا  ِّبَنَج 
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.تسا دالوا  یگنگ  بجوم  هک  دنزن  رایسب  فرح  تعماجم  يانثارد  مهد :

.تسا دالوا  يروک  بجوم  هک  دنکن  نز  جرف  هب  هاگن  لاح  نآرد  مهدزای :

.دیامن دوخ  ّظح  يافیتسا  هجوز  ات  دنک  لّمات  دوش  غراف  رتدوز  رگا  مهدزاود :

.دونشب (1) ناشیا  يادص  ای  دنیببار  وا  یسک  هک  دشابن  یئاج  رد  مهدزیس :

.دشابن هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هبور  مهدراهچ :

.دوش هناوید  دالوا  هک  دنکن  عامج  مالتحا  اب  مهدزناپ :

.ًابلاغ دوش  یم  مالّسلا  مهیلع  تیبلها  ضغب  ببس  دوش و  یم  یسیپ  هروخ و  بحاص  دالوا  هک  دشابن (2)  ضیح  لاح  رد  مهدزناش :

78 ص :

يزور بلط  هب  دادمابو  ناهنپ  ندرک  عامج   : ار تلـصخ  هس  غالک  زا  دیزومایب  :)) دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  - 1
(. 74/ نیقّتملا هیلح  ((.) ندرک رذح  رایسب  نتفر و 

یضعب ّبحتسمةراّفک  یضعب  ياوتف  هب  بجاو و  نآ  ةراّفک  دیلقت  عجارم  زا  یـضعب  ياوتف  هب  تسا و  مارح  ضیح  لاح  رد  عامج  - 2
« ضئاـح ماـکحا   » شخب هب  دوخ  دـیلقت  عجرم  ۀـلاسر  هب  رتـشیب  حیـضوت  يارب  تسا  مّلـسم  نآ  ندوب  مارح  یلو  درادـن  ةراّـفک  رگید 

.دیئامن هعجارم 
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: دوش تکاله  ثعاب  دشاب  هاگ  تسا  ندب  ةدننک  بارخ  هک  تسا  زیچ  هس  .دشابن  لد (1)  ینیگنس  لاح  رد  مهدفه :

.ندومن عامج  لد  ینیگنس  اب  -1

.نتفر ماّمح  لد  ینیگنس  اب  -2

.ندرک هعقاوم  ریپ  نز  اب  -3

.دوش تعدب  بحاص  قفانم و  دنزرف  هک  دشابن  هناخ  ماب  رب  مهدجه :

: تسین بوخ  اهنآ  ندروآ  ياجب  نداتسیا  لاح  رد  تسا  زیچ  دنچ  دنک و  لوب  شارف (2)  رد  دنزرف  هک  دشابن  هداتسیا  مهدزون :

.بش رد  ندروخ  بآ  -1

.ندومن عامج  -2

.ندرک لوب  -3

.شیر ندومن  هناش  -4

.ندروخ اذغ  -5

.دوش ریقف  ناشیرپ و  رمع  مامت  رد  دنزرف  هک  دشابن  باتفآ  رد  متسیب :

.دوش یم  زیر  نوخ  دّالج و  دنزرف  هک  دشابن  راد  هویم  تخرد  ریز  رد  مکی : تسیب و 

لدروک دنزرف  هک  دنکن  هعقاوم  وضو  نودب  هلماح  نز  اب  مود : تسیب و 

79 ص :

اذغ زا  رپ  مکش  اب  - 1
.باوختخر - 2
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.دوش لیخب  و 

.دشابن باتفآ  بورغ  عولط و  ماگنه  رد  مّوس : تسیب و 

.دسر روهظب  رایسب  ّرش  دنزرف  زا  هک  دشابن  رطف  دیع  بش  رد  مراهچو : تسیب 

.دوش تشگنا  شش  دنزرف  هک  دشابن  نابرق  دیع  بش  رد  مجنپ : تسیب و 

.دوش موش  شدنزرف  هک  دشابن  نابعش  ۀمین  بش  رد  مشش : تسیب و 

.دوش يزیرنوخ  بغار  دنزرف  هک  دشابن  هماقا  ناذا و  نایم  رد  متفه : تسیب و 

.دوش هناوید  ای  ّثنخم (1)  دنزرف  هک  دنکن  عامج  دوخ  نز  اب  ، ریغ نز  توهش  اب  متشه : تسیب و 

.دوش یچکرمگ (2)  دنزرف  هک  دشابن  هامرخآ  زور  رد  مهن : تسیب و 

.دنک رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند  دوش و  رحاس  دنزرف  هک  دشابن  بش  لوا  تعاس  رد  ما : یس 

.دوش فرسم  دنزرف  هک  دشابن  دوریم  رفس  هب  هک  یبش  مکی : یس و 

ای هناوید  دنزرف  هک  دشابن  هام  رخآ  ای  هام  نایم  ای  هام  لّوا  رد  مّود : یس و 

80 ص :

.دوش یم  رتخد  مه  رسپ  مه  ای  ، رتخد هن  رسپ  هن  - 1
يزرمریگ تایلام  - 2
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.دوش طقس  ای  عورصم 

.دوش رسپ  هللاءاشنا  دنزرف  هک  دیامن  حازم  هعقاوم  زا  لبق  هکلب  دشابن  ناغرم  شور  رب  مّوس : یس و 

.دوش وم  دب  ای  وخ  دب  دنزرف  هک  دشابن  زا  دعب  مراهچ : یس و 

.دوش ادخ  تمسق  هب  یضار  دوش و  نآرق  ظفاح  دنزرف  هک  دشاب  هبنشود  بش  مجنپ : یس و 

.دشاب كاپ  ناتهب  تبیغ و  زا  وا  نابز  درمناوج و  محر و  لد  دیهش و  وا  دنزرف  ، دشاب هبنش  هس  بش  مشش : یس و 

.دوش عرش  مکاح  ، دنزرف دشاب  هبنشجنپ  بش  متفه : یس و 

.دنامب ملاس  ترخآ  ایند و  نید و  رد  دوشن و  کیدزن  ناطیش  ار  دنزرف  دشاب  رگا  لاوز (1)  ماگنه  هبنشجنپ  زور  متشه : یس و 

.دوش وگنخس  بیطخ و  ، دنزرف دشاب  هعمج  بش  رد  رگا  مهن : یس و 

.دوش اناد  دنزرف  دشاب  رگا  زامن  غارف  زا  دعب  هعمج  زور  ملهچ :

.درادن یعفن  ررض و  هبنش  بش  اّما  دشابن  هبنشراهچ  هبنشکی و  بش  مکی : لهچ و 

.دشابن نیعولط  نیبام  مّود : لهچ و 

هام و باتفآ و  نتفرگ  هلزلز و  لثم  تایآ  روهظ  تاقوا  رد  مّوس : لهچ و 

81 ص :

یعرش رهظ  - 1
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.دنیبن ریخ  دنزرف  هک  دشابن  اهنیا  لاثما  درز و  هایس و  داب  ندیزو 

.تسا ّبحتسم  ناضمر  لّوا  بشو  دوش  ملاظ  نیعم  دنزرف  هک  دشابن  نابعش  ۀمین  بش  رد  مراهچ : لهچ و 

.دشابن باضخ  لاح  رد  مجنپ : لهچ و 

: دیوگب دوش  رسپ  دهاوخ  رگا  دیامن و  دنزرف  بلط  لاحنآ  رد  مشش : لهچ و 

(1) ًادَّمَُحم .)) ُُهتیَّمَس  ًاَرَکَذ  ینَتقَزَر  نِا  َّمُهّللَا  ))

.دنکن هعقاوم  دازآ  نز  روضح  رد  دازآ  نز  اب  متفه : لهچ و 

.دشابن یتشک  رد  متشه : لهچ و 

.دشابن هار  رد  مهن : لهچ و 

.دنکن كرت  ار  هجوز  اب  ۀعقاوم  هبترم  کی  هام  راهچ  رد  مهاجنپ :

.دیامن كرت  ار  ُربُد (2)  رد  لاخدا  مکی : هاجنپ و 

.دشاب یم  .دشاب (4) تریغ (3)  اب  دوخ  ۀجوز  هب  تبسن  مّود : هاجنپ و 

82 ص :

.مراذگ یم  دّمحم ))  )) ار وا  مان  يدرک  نم  يزور  رسپ  دنزرف  رگا  ؛ ایادخ - 1
.تشپ - 2

.دیامن يریگولج  دوخ  رسمه  اب  هناگیب  نادرم  ترشاعمو  ینیشنمه  زا  ینعی  - 3
407 ۀحفص دلج 7  بیذهت ، . 286 ۀحفص 103 دلج ، راونالاراحب ياهباتک  رد  جیوزت  بادآ  تایاور  - 4
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: لصف راهچ  رکذ  ماقم  نیا  رد  تسا  بسانم 

83 ص :
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لّوا لصف 

نز رب  تسا  درم  ّقح  رد 

: دوش یم  افتکا  زیچ  هدفه  هب  تسا  رایسب  نآ  و 

.دوش لطاب  شتانسح  ّالاو  دنک  نیکمت  دناوخب ، ار  وا  تقو  ره  لّوا :

ار وا  دراذـگ  هک  یخولک  گنـس و  ره  هب  اپ  دوش و  راتفرگ  هکئالم  ادـخ و  تنعل  هب  هک  دورن  نوریب  هناـخ  زا  رهوش  نذا  نودـب  مّود :
.دننک نعل 

دنکن (1) زارد  رهوش  هب  نابز  مّوس :

.دوش عرذ (2)  تصش  وا  نابز  تمایق  زور  رد  هک 

وا ياضعا  تمایق  زور  دـنک  نینچ  رگا  هک  دـنکن  دوخ  رهوش  زا  نآ ، عنم  دوش  جاتحم  نآ  هب  رهوش  دـشاب ، زیچ  بحاص  رگا  مراهچ :
نآ هب  دننک  غاد  ار 

85 ص :

« .ددرگ لطاب  شلامعا  ۀـمه  ما  هدـیدن  ریخ  نونکات  وت  زا  نم  دـیوگب  رهوش  هب  هک  ینز  ره  :» دـندومرف مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 1
(. 412/1: قالخالا مراکم  )

.تسا جنرآ  ات  تسد  ناتشگنا  كون  زا  : عرذ - 2
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.لام

.درواین اجب  رهوش  ياضر  نودب  ار  تاّبحتسم  ۀمه  هکلب  یّبحتسم  زامن  مجنپ :

.تسین لوبقم  شزامن  ّالاو  دنک  اعد  دوخ  رهوش  هب  زامن  زادعب  مشش :

.ار وا  دنک  تعیاشم  نتفر  نوریب  تقو  ار  وا  دنک  لابقتسا  رهوش ، ندش  دراو  تقو  رد  متفه :

.دنک مالس  وا  هب  متشه :

: هک دنکن  یهاتوک  رهوش  تمدخ  رد  مهن :

.دوش هتشون  وا  لمع  ۀمان  رد  تدابع  لاسکی  باوث  دهدب  رهوش  تسدب  یبآ  ةزوک  رگا 

.دراد ّجح  کی  باوث  دزپ  رهوش  يارب  زا  یماعط  رگا 

.دراد ّجح  دص  باوث  دیوشب  ار  وا  ۀماج  رگا 

.دراد رانید  رازه  قافنا  باوث  دنک  رهوش  تبانج  زا  لسغ  رگا 

.دراد دیهش  داتفه  باوث  دوش  هلماح  رگا 

.دوش كاپ  هانگ  زا  عضو (1)  زا  دعب  ّالاو  دشاب  دیهش  دریمب  لمح  نآ  زا  دعب  رگا 

حیبست باوث  ندومن  مّسبت  رد  هک  دشاب  مّسبتم  رهوش  يور  رب  مهد :

86 ص :

.ندیئاز - 1
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.دراد لیلهت  و 

.دنک وا  لام  ظفح  هناخ و  طبض  مهدزای :

.درادن زاب  تنیز  زا  ار  دوخ  مهدزواد :

.دیامن وا  یگدرزآ  عفد  دوش  هدرزآ  رهوش  رگا  مهدزیس :

.دنکن تیاکش  دوخ  رهوش  زا  مهدراهچ :

.دنکن تنایخ  دوخ  رهوش  هب  مهدزناپ :

.دوشن لوبق  وا  تعاط  دشاب  وا  رد  تنیز  نآ  راثآ  هک  یمادام  هک  دنکن  تنیز  رهوش  ریغ  يارب  زا  مهدزناش :

.تسین لوبق  دشک  نیمز  رب  هماج  هک  ّربکتم  صخش  هتخیرگ و  مالغ  لثم  وا  لمع  هک  ، دنکن يراک  رهوش  ياضر  نودب  مهدفه :

(1)

87 ص :

.248 ۀحفص ،103 دلج : راونالاراحب باتک  رد  لصف  نیا  تایاور  - 1
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مّود لصف 

درم رب  تسا  نز  ّقح  رد 

.دوش یم  افتکا  زیچ  یس  هب  تسا و  رایسب  مه  نآو 

.دوش هتشون  وارب  يراد (2)  هار  هانگ  یتعاس  ره  هک  دیامنن  كرت  اروا  ۀقفن (1)  لّوا :

.تسا (3) لام  یتدایز  بجوم  هک  وا  ۀقفن  رد  نداد  تعسو  مّود :

89 ص :

.نز تاجایتحا  رگید  و  نکسم ، سابل ، كراوخ ، جراخم  - 1
.اهناوراک زا  ةدنریگ  جاب  - 2

هانگ رب  یفیعض  رگا  شاب و  دنمورین  ّقح  تعاط  رب  ، يدنمورین رگا  مرـسپ  : » دندومرف هیفنح  نب  دمحم  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  - 3
رتهب شلامج  ظفح  يارب  هک  نک  نینچ  دشاب  هتشادن  یلغش  دوخ  راک  ةزادنا  هب  زج  نز  هک  نک  يراک  یناوت  یم  رگا  شاب و  فیعض 

نک تبحاصم  بوخ  نک و  ارادم  يو  اب  لاح  ره  هب  تسین و  نامرهق  تسا و  لگ  نز  هک  تسا  رت  ناسآ  رت و  تحار  شناج  يارب  و 
.31 مالک : هغالبلا جهن  .دشاب  رّدکم  ریغ  بوخ و  فاص و  وت  شیع  ات 
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.ار وا  دهدب  شروخ  نان  هکلب  دنکن  عنم  شروخ (1)  نان  زا  ار  وا  مّوس :

.دراذگن یلاخ  نان  زا  ار  وا  ۀناخ  مراهچ :

.دریگب وا  يارب  زا  تایرّطع  مجنپ :

هداد وا  هب  هدنب  ندومن  دازآ  هنهرب و  ندـیناشوپ  باوث  ات  یناتـسمز  ود  یناتـسبات و  ود  دـهدب  وا  هب  سابل  تسد  راهچ  ، لاس رد  مشش :
.دوش

.دنهد وا  هب  هنسح  دشک  یم  وا  اب  هک  یسفن  ره  ددع  هب  هک  دباوخن  وا  نودب  بش  متفه :

نامیا یتداـیز  بجوم  هک  دراد  تسود  دـنوادخ  تسا و  لـقعلا  فیعـض  وا  هک  دـیامن  وفع  رهوش  دـیامن  يریـصقت  نز  رگا  متـشه :
.تسا

.دیامن ناسحا  وا  ّقح  رد  هک  دیابیم  تّوق  ردقب  مهن :

.تسا وا  تبحم  یتدایز  بجوم  هک  دیامن  وا  اب  یتسود  مهد :

.دنیامن رافغتسا  وا  تهج  هکئالم  هک  دنک  هاگن  وا  هب  شوخ  تروص  هب  مهدزای :

تسا دنوادخ  مشخ  بجوم  هک  دنکن  هاگن  واهب  هّیعرش  تهج  نودب  مشخ  هب  مهدزاود :

.دنروخ نان  اب  هک  نآ  ۀتخپ  ای  ماخ  اهنیا  دننامو  يزبس  تشوگ و  لیبق  زا  هچنآ  - 1
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ماقم ظفحو  سنا  یئوجلد و  ّقح  مه  وا  یلو  تسا  رت  بجاوو  رتشیب  وا  رب  وت  ّقح  هچ  رگا  اـمن و  لـمع  ارادـم  و   . قفر هب  وا  اـب  نک و 
تسا گرزب  ّقح  دوخ  نیا  دراد و  ار  وت  نماد  رد  شیاسآ 

دالوا لام و  ناج و  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  (( بویا )) ترـضح (1) .( سلجم 368/59 یلاما  ) .هللاابّالاهّوقال و 
بئاصم نآ  مامت  رب  ناشیا  دومن و  تخس  ناحتما 

.دومن ربص 

هب ماّمح  جرخ  مهدزناپ : .دنکن  هّقادم  وا  اب  هناخ  تاروما  رد  مهدراهچ : .تسا  ّبح  دایدزا  بجوم  هک  دروخ  اذغ  وا  اب  مهدزیـس : - 1
رگا هک  دـیامن  کین  وا  اب  ار  شقلُخ  مهدـفه : .دراد  هقدـص  باوث  دـهدب  وا  هب  رانید  مهرد و  جایتحا  دوجو  اـب  مهدزناـش : .دـهدب  وا 

.دـنکن هناور  اروا  دـشاب  وا  رد  هنتف  فوخ  هک  اـهیاج  ریاـس  تایـسورع و  تاـماّمح و  زا  مهدـجیه : .دـنهد  راـشف  ار  وا  ربـق  رد  دـنکن 
بّویا ربص  باوث  هک  دیامن  ربص  وا  يدب  رب  متسیب : .دراد  رایسب  باوث  هک  دنک  ددم  ار  وا  هناخ  تمدخ  رد  مهدزون :
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.دنکن راوس  نیز (1)  رب  ار  ناشیا  مجنپ : تسیب و 

.دنکن لوبق  نارگید  ّمذ (2)  رد  ار  وا  فرح  دیوگن  وا  هب  ار  دوخ  ّرس  : مششو تسیب 

.دهدن (3) دای  وا  هب  نتشون  زیچ  : متفهو تسیب 

.دهد رارق  وا  يارب  زا  مداخ  متشه : تسیب و 

.دروآ مهارف  ار  وا  تنیز  بابسا  مهن : تسیب و 

.دریگب (4) وا  تهجب  هویم  اه  هویم  لصف  رد  ما : یس 

92 ص :

.اهنیا دننام  ،و  تلکیس روتوم  ، بسا لثم  بکرم  نیز  - 1
.یئوگدب - 2

راونـــالاراحب ) دـــیهدندای وا  هـــب  نتــــشون  هـــک  هدـــش  حیرــــصت  مـــه  تاـــیاور  رد  دراد و  قرف  ندــــناوخ  اـــب  نتــــشون  - 3
.دیئامن هعجارم  باتک  لّوا  رد  راتفگشیپ  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  355و261 .) ۀحفص 103 دلجو 126 ۀحفص 3 دلج

.5 ۀحفص دلج 74،  : راونالا راحب  باتک  رد  لصف  نیا  تایاور  - 4
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مّوس لصف 

دالوا رب  تسا  ردامو  ردپ  ّقح  رد 

.دوش یم  راصتقا  زیچ  هدزاود  هب  تسا  رایسب  نآو 

تاعاط ّدکا  تادابع و  فرشا  ناشیا  تعاطا  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  ندش  ناشیا  ّقاع (1)  هک  دیامن  هّوق  ردقب  ناشیا  تعاطا  لّوا :
.تسا

.دربن (2) ار  ناشیا  مسا  مّود :

.دورن هار  ناشیا  زا  شیپ  مّوس :

.دنیشنن (3) ردپ  زا  شیپ  مراهچ :

93 ص :

.دنزرف را  ردامو  ردپ  یتیاضران  مشخ و  - 1
.دنزب ادص  ار  وا  اهنیا  لاثما  اقآ و  ، اباب ، ردپ ظفل  اب  هکلب  دنزن  ادص  مسا  هب  ار  وا  - 2

رگا هک  یـشابیم  وا  ۀخاش  وت  تسوت و  ۀشیر  لصا و  وا  ینادب  هک  تسا  نآ  تردپ  ّقح  اّما  دـندومرف ...: مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  - 3
رازگ و ساپـس  ار  ادخ  يراد و  تردپ  زا  نادب  يدش  رورـسم  نآ  زا  هک  یتفای  يزیچ  تدوخ  رد  نامز  ره  سپ  يدوبن  زین  وت  دوبن  وا 

.( باب 154/3  11/ لیاسولا كردتسم   ) .هللاابِالاهّوقالو نک  رکش  هزادنا  نامه  هب 
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.دنهد مانشد  ار  وا  مدرم  هک  دنکن  يراک  مجنپ :

.دنوش دازآ  ات  هدیرخ  دنشاب  هدنب (1)  ناشیا  رگا  مشش :

.دنک ادا  ار  ناشیا  ضرق  متفه :

.دنکن (2) شرت  ناشیا  هب  ور  متشه :

زا هک  ره  رد  هک  تسا  تلـصخ  راهچ  هک  تسا  دراو  هچنانچ  دـنکن  هقیاضم  دـشاب  هتـشاد  دـنزرف ، دنـشاب و  هقفن  هب  جاتحم  رگا  مهن :
: دنهد ياج  ار  وا  تشهب  ياه  هفرغ  نیرتدنلب  رد  دوش  عمج  اهتلصخ  نآ  نانمؤم 

.دوش وا  ردپ  ياجب  دوشوا و  لاوحا  هّجوتم  دهد و  ياج  ار  میتی  هک  یسک  -1

.دوش لفّکتمار  وا  ياهراک  دیامن و  محر  ار  هتسکش  هفیعض و  هک  یسک  -2

94 ص :

.هدرب - 1
سک چیه  هک  هتـشاد  هگن  دوخ  نورد  ردارت  وا  ینادـب  هک  تسنآ  تردام  ّقح  اّماو  دـندومرف ...: مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  - 2

درک باریس  ارت  تشادن و  كاب  دوخ  یگنـسرگ  زا  وت  ماعطا  يارب  هدیرورپ و  ارت  دوخ  حراوج  ۀمه  ابو  دنک  یمن  نینچ  یـسک  يارب 
وت یـشاب و  وا  يارب  ات  دیرورپ  ارت  امرگ  امرـس و  رد  تشذگ و  نیریـش  باوخ  زا  وت  رطاخب  دـیناشوپ و  ارت  دیـشک و  یگنـشت  دوخ  و 

.( 260: لوقعلا فحت   ) .لاعتم دنوادخ  قیفوت  يرای و  هب  رگم  یشاب  ناد  ردق  یناوتیمن 
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.دنکن هدرزآ  زگره  ار  ناشیا  دنک و  ارادم  ناشیا  هب  دشکب و  ار  ردام  ردپ و  جرخ  تمحز  هک  یسک  -3

.دنک وا  تامدخ  تناعا  دنکن و  يدنتوا  اب  دنک و  يرای  ار  دوخ  ةدنب  هک  یسک  -4

.دوش هتشون  وا  يارب  لوبقم  ّجح  کی  یهاگن  ره  هب  دنک و  هاگن  ناشیا  هب  ینابرهم  تّقفش و  يور  زا  مهد :

.دیامن (1) رایسب  ریخ  ياعد  ار  ناشیا  مهدزای :

.دوشن (2) لفاغ  ناشیا  زا  تاّربم  تاریخ و  زا  دیامنن و  شومارف  ار  ناشیا  تامم ، زا  دعب  : مهدزاود

95 ص :

لیم زگره  دنتفگ  همه  تسین ؟ ام  دنزرف  نیا  دنیوگب  یبسن  ردامو  ردپ  رگا  دیتسین  لیم  یب  امـش  : دـندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 1
امهیلع یلع  ترضح  دمحم و  ترضح   ) امش یناحور  ردپ  ود  دینک  ششوک  یعس و  سپ  دندومرف  ترـضح  میرادن  يراک  نینچ  هب 

.10/36 راونالاراحب : .دنیامنن  ّدر  ار  امش  يدنزرف  دننکن و  یفن  دوخ  زا  ار  امش  دنتسه  یبسن  ردام  ردپ و  زا  رت  یمارگ  هک  مالسلا )
ۀحفص 77.  74 دلج ۀحفص 14و   36 دلج 336 و  ۀحفص 12 دلج راونالاراحب : - 2
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مراهچ لصف 

ردام ردپ و  رب  تسادالوا  قوقح  رد 

.دوش یم  راصتقا  زیچ  هن  لهچ و  هب  تسا و  رایسب  نآو 

.دوش وبشوخ  گنرشوخ و  دنزرف  ات  دروخب  هب » » لمح ماّیا  رد  لّوا :

.دوش دایز  شلقع  مکحم و  دنزرف  لد  هک  دروخ  رُدنُک  لمح  ماّیا  یهاگ  مّود :

راوشد ار  نز  رگا  تسا و  لفط  لقع  یتدایز  بجوم  تسا  بوخ  لمح  ماّیا  رد  مه  ریش  ندروخ  دروخب و  بیس  لمح  ماّیا  رد  مّوس :
: دناوخب هبترم  هس  بآ  ةزوک  رب  ندیئاز  دوش 

میظَعلا ِشرَعلا  َّبَر  _ِع َو  بَّسلا َنیضَرَالا  َّبَر  _ِع َو  بَّسلا ِتاومَّسلا  ِّبَر  ِهللا  َناحبُس  ِمیرَکلا  ُمیلَحلا  َوُه  ِّالا  َهِلا  يذَّلا ال  ِهللا  ِمس  _ِ ِب ))
((. اهیحُض وَا  ًهَّی  _ِ شَع ِّالا  اُوثَبلَی  َمل  اهَنوَرَی  َموَی  مُّهَنَاَک  (()) َنیَملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  _ُد  مَحلَا

(1)

97 ص :

ۀیآ 46. تاعزان  ةروس  - 1
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(1) ٍراهَن .)) ِنم  ًهَعاس  ِّالا  ُوثَبلَی  َمل  َنوُدَعُوی  ام  َنوَرَی  َموَی  مُّهَنَاَک  ))

ار هانلَزنَا )) ّانِا   )) ةروس هکنیا  اـی  دنـشاپب  شفتک  ود  ناـیم  شناتـسپ و  ود  ناـیم  رد  بآ  نآ  زا  يردـقو  دـماشایب  بآ  نآ  زا  يردـق  و 
وا شیپ  رد  هکنیا  ای  دنشاپب  وا  جرف  رب  بآ  نآ  زا  دماشایب و  نز  دیوشب و  دسیونب 

.تسین شیاجنگ  ار  هلاسر  نیا  هک  تسا  دراو  رابخا  رد  مه  رگید  قرط  دناوخب و  ار  هانلَزنَا )) ّانِا  ))

.دننکن وا  جرف  هب  هاگن  تدالو  تقو  مراهچ :

.دشاب نمیا  نایبصلا (2)  ّما  ندیسرت  زا  لفط  دنیوگ  هماقا  وا  پچ  شوگ  ردو  ناذا  وا  تسار  شوگ  رد  مجنپ :

رد هرطق  کی  تسار و  غامد  رد  نآ  زا  هرطق  ود  دـننک  طولخم  طولخم  بآ  اب  ریـشو  اج  یـسدع  ردـقب  فاـن  ندـیرب  زا  شیپ  مشش :
.دوش روعش  اب  اناد و  دنزرف  دناکچب  واپچ  غامد 

بوخ مه  نتـشادرب  امرخ  اـب  دوش و  مالّـسلا  هیلع  تیبلها  تسود  لـفطات  ناراـب  بآ  اـی  تارف  بآ  تبرت (3) و  اـب  ار  وا  ماـک  متفه :
.تسا

(4)

98 ص :

ۀیآ 35. فاقحا  ةروس  - 1
.دازمه - 2

.البرک كاخ  - 3
(. قالخالا مراکم   ) .دنتشادرب امرخ )) )) اب ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ماک  مالّسلااهیلع  ءارهز  ترضح  هچنانچ  - 4
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.دنک هلگ  ردپ  زا  تمایق  زور  دوش  طقس  دنکن و  نینچ  رگا  هک  دنراذگب  مان  شیارب  زا  تدالو  زا  لبق  متشه :

.دنراذگ مان  ار  وا  دعب  دنیوگ و  همطاف  زین  ار  رتخد  دمحم و  زور  تفه  ات  رسپ  مهن :

لثم تسا  رمع  لوط  ثعاب  هک  یلع » » مسا تسا و  کلم (1)  ياعد  هناخ و  تکرب  ثعاب  هک  « دمحم » لثم دـیامن  کین  ار  وا  مان  مهد :
ادخ یگدنب  رب.دشاب  لمتشم  هک  یمسا 

.تسا بوخ  رایسب  هنیکس  همطاف و  هجیدخ و  رتخد  رد  (2) و 

.درادن شیاجنگ  هلاسر  نیا  رد  هقیقع  بادآ  تسا و  رتهب  متفه  زور  هقیقع  دیامن و  هقیقع (3)  ار  وا  مهدزای :

: دنک یم  هلان  زیچ  راهچ  زا  نیمز  هک  تسا  رتهب  متفه  رد  دیامن و  هنتخ  ار  وا  مهدزاود :

.هدرکن هنتخ  لوب  زا  -1

.انز لسغ  بآ  زا  -2

.ّقحان نوخ  نتخیر  زا  -3

99 ص :

.هکئالم درفم  - 1
.هللادبع - 2

مه دنفـسوگ  حبذ  تقو  رد  دنامب و  ظوفحم  اهالب  ثداوح و  زا  هک  دـنزرف  يارب  دنفـسوگ  ندرک  ینابزق  : زا تسا  ترابع  هقیقع  - 3
.هدش نآ  هب  ةراشا  حیتافم  باتک  رد  هک  هدش  هدراو  یئاعد 
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.باتفآ زا  شیپ  باوخ  زا  - 4

.تسا رتهب  متفه  زور  دنک و  خاروس  ار  وا  تسار  شوگ  مهدزیس :

.دوشن عادص (1)  هب  التبم  هک  دنشارتب  نآ  زا  يردق  ای  ار  وا  رس  مامت  متفه  زور  مهدراهچ :

.دنام ظوفحم  اهالب  زا  لفط  هک  دیامن  قّدصت  هرقن  ای  الط  نآ  يوم  نزو  هب  مهدزناپ :

.دوش كریز  اناد و  دنزرف  دروخب  امرخ  ۀناد  هن  ای  تفه  تدالو  زا  دعب  ردام  مهدزناش :

تسا تمحر  رتخد  هک  اریز  تسا  رتهب  رتخد  دالوا  هک  دوشن  گنتلد  تسا  رتخد  رگا  دننکن و  لاؤس  وا  يرتخد  يرـسپ و  زا  مهدفه :
.دزرمآ یم  تمحر  زا  دنک و  یم  لاؤس  تمعن  زا  دنوادخ  تمعن و  رسپ  و 

.دچیپب دیفس  ای  درز  ۀقادنق  رد  ار  وا  مهدجیه :

.تسا مامت  ریثات  اضتقا  ار  ریش  هک   ، دنیامن ادیپ  هبیجن  هفیفع و  نز  ّالاو  دشاب  هبیجن  هفیفع و  رگا  دهد  ریش  ار  وا  ردام  مهدزون 

.دنهدن ریش  ار  وا  لاسود  زا  رتمک  رذع  نودب  متسیب :

.تسا نان  يرگید  بآ و  یکی  هک  دنهد  ریش  ناتسپ  ود  ره  زا  مکی : تسیب و 

100 ص :

.هجیگرس - 1
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.دنیامن عنم  ثئابخ  تاساجن و  دوخ  زا  ار  وا  مّود : تسیب و 

.دنراد تسود  ار  وا  مّوس : تسیب و 

.دوش تبث  هنسح  ندیسوب  ره  هب  هک  دنسوبب  ار  وا  مراهچ : تسیب و 

فوخ زا  هیرگ  باوث  دنک  رورـسم  ار  رـسپ  رگا  دنیامن  رورـسم  ار  ناشیا  تمایق  زور  دـنوادخ  ات  دـننک  رورـسم  ار  وا  مجنپ : تسیب و 
هدنب ندومندازآ  باوث  دنک  رورسم  ار  رتخد  رگا  دراد و  یلاعتیادخ 

.دراد لیعامسا  دالوا  زا 

.دراد ندرب  جاتحم  يارب  زا  هقدص  باوث  هک  دروایب  هدیرخ  زیچ  ناشیا  تهج  رازاب  زا  مشش : تسیب و 

.دننک يزاب  هک  دیامن  راذگاو  ار  ناشیا  لاس  تفه  ات  متفه : تسیب و 

؛ دیوگب هلآو  هیلع  هللا  یّلص  (( هللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ،)) دنیوگب زور  تسیب  هام و  تفه  لاس و  هس  زا  دعب  ار  رسپ  متشه : تسیب و 

هک ار  وا  دـننک  رما  دـنیامن و  هلبق  هب  ار  وا  يور  ، تفگ رگا  دـننک  لاؤس  وا  زا  ار  پچو  تسار  تسد  دوش  ماـمت  لاـس  راـهچ  نوـچ  و 
؛ دنیامن میلعت  ار  وا  تفگن  رگا  دنک و  هدجس 

؛ دنیامن وا  میلعت  دوجس  عوکر و  دوش  مامت  لاس  شش  نوچ  و 

؛ دوش هدیزرمآ  وا  نیدلاو  ناهانگ  دروآ  اجب  ار  زامن  نوچ  دنهد  وا  میلعت  ار  زامن  وضو و  دوش  مامت  لاس  تفه  نوچ  و 

ار بادآ  قالخا و  دننادرگ و  دوخ  مزالم  ار  وا  لّوا  لاس  تفه  زا  دعب  و 
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.دنیامن وا  میلعت 

.دنیامن وا  میلعت  تباتک  طخ و  نآرق و  مهن : تسیب و 

.دنیامن ادج  ار  اهنآ  باوختخر  دوش  هلاس  هد  هک  نیمه  ما : یس 

.دننک میلعت  ار  وا  ثیداحا  بهذم (2) و  لوصا  نید (1) و  لوصا  زا  مکی : یس و 

.دنیامن وا  میلعت  کین  بسک  ای  دننک  ملع  لها  زا  ار  وا  مّود : یس و 

.دنهد نارسپ  دای  يرگانش  مّوس : یس و 

.دننکن وا  هب  هّقاش (3)  فیلکت  مراهچ : یس و 

.دننک افو  دنهد و  ناشیا  هب  کین  ةدعو  مجنپ : یس و 

.دشاب حالص  ملع و  لها  زا  هکنیا  رگم  دنراذگن  قرف  دنزرف  ود  نایم  مشش : یس و 

.دشابن ّقاش  ناشیارب  نآ  ریغ  دنریگ و  دای  مسق  نامه  هب  ات  دنک  تشرد (4)  نشخ و  ار  ناشیا  سابل  متفه : یس و 

هتخومآ نآ  هب  ات  دیامن  گرزب  ار  ناشیا  یگزیکاپ  هب  متشه : یس و 

102 ص :

.داعم -3، تّوبن -2، دیحوت -1: نید لوصا  - 1
.تماما -2 لدع ، -1 - 2

.تسا نوریب  اه  هّچب  ناوت  ّدح  زا  هک  اسرف  تقاط  تخس و  ياهراک  - 3
.ربز - 4
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.دنوش (1)

.دنسرتب باوخ  رد  ّالاو  دنیامن  كاپ  بوخ  ای  دنیوشب  باوخ  زا  شیپ  ار  ناشیا  ناهد  تسد و  مهنو : یس 

.دنهد زیچ  رسپ  زا  رتدوز  ار  رتخد  ملهچ :

.دوش مکحم  ناشیا  ناوختسا  هک  دننراوخ  ناشیا  هب  توواق (2)  مکی : لهچ و 

.دنسر یناوج  هب  رتدوز  ات  دننراوخب  ناشیا  هب  رانا  مّود : لهچ و 

.دنناشنن ناماد  هب  دنسوبن و  هلاس  جنپ  ار  رتخد  مّوس : لهچ و 

.دنیامن جیوزت  ار  رسپو  رتخد  مراهچ : لهچ و 

دنهد وکین  ۀجوز  ار  رسپ  وکین و  رهوش  ار  رتخد  مجنپ : لهچ و 

103 ص :

بوخ دشابیم  وت  هب  ۀتسباو  ایند  نیا  رد  تسا و  وت  زا  وا  ینادب  هک  تسنآ  ، وترب دنزرف  قح  اما  :.. دندومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  - 1
تعاطا رد  ینک و  کمک  ادخ  تعاط  رد  ار  وا  یشاب و  امنهار  شیادخ  هب  ار  وا  بوخ  هک  وا  یتسرپرـس  زا  یلوئـسموت  دب و  ای  دشاب 

هک نک  يراک  وا  ةرابرد  سپ  دـید  یهاوخ  رفیک  وا  هانگ  تروص  رد  درب و  یهاوخ  باوث  وا  لمع  رب  یئامن و  يرای  ار  وا  تدوخ  زا 
یتسرپرـس و رطاخب  یـشاب  روذـعم  وا  هب  تبـسن  راگدرورپ  دزن  یئامن و  هتـسارآ  نآ  هب  ار  دوخ  هک  دـشاب  هتـشاد  یئوکین  رثا  ایند  رد 

(. 345/2: راونالاراحب  ) .هللااب ّالا  هّوق  الو  یتفرگ  وا  زا  هک  یهلا  ۀجیتن  يدرک و  وا  زا  هک  یبوخ  تیبرت 
.رکشو هداد  وب  دوخن  درآ  لولحم  - 2
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هک تسیا  هجرد  تشهب  رد  تسا و  دـنوادخ  بضغ  بجوم  هک  دـنیامنن  قاع  ار  ناشیا  دـننک و  ربص  ناـشیا  رازآ  رب  مشـش : لـهچ و 
: رگم نآ  هب  دنسریمن 

.لدع ماما  -1

.دنک ناشیوخ  هب  ناسحا  هک  یشیوخ  -2

.دیامن ربص  ناشیا  رازآ  رب  هک  یلایع  بحاص  -3

.دننک ماعنا (1)  ار  وا  دومن  یتدابع  نوچ  متفه : لهچ و 

.دننکن تبحص  مه  نیشنمه و  لمع  دب  بیجنان و  ناکدوک  اب  ار  وا  متشه : لهچ و 

.دنراد ریس  ماعط  زا  ار  وا  لد  مشچ و  مهن : لهچ و 

دوشن دالوا  ار  یسک  رگا 

: دنکب هزوریف  رتشگنا  رب 

(2) َنیثِراولا )) ُریَخ  َتنَا  ًادرَف َو  ینرَذَتال  ِّبَر  ))

دناوخب ار  هیآ  نیا  هبترم  داتفه  يزور  ای 

.دهن مان  « یلع  » ای « دمحم  » ار وا  دنک  يزور  دنزرف ، دنوادخ  رگا  دنک  دصق  هکنیا  ای 

: ءاشع حبص و  زامن  زا  دعب  زور  هس  ای  دراکب  ینساک  هناخ  رد  ای 

(( ًاراردِم مُکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُری  (()) ًاراّفَغ َناک  ُهَّنِا  مُّکَبَر  اوُرِفغَتِسا  ))

104 ص :

.قیوشت - 1
ۀیآ 89. ءایبنا  ةروس  - 2
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(1) ًاراهنَا )) مَُکل  لَعجَی  ٍتاّنَج َو  مَُکل  لَعجَی  َنیَنب َو  ٍلاومَا َو  _ِ مُکدِدُمیَو ب ))

: هبترم دص  زور  ای  بش  رد  هکنآ  ای.دنک  عامج  دوخ  نز  اب  مّوس  بش  رد  و 

؛ دیوگ (( َهللاُرِفغَتسَا ))

هبترم کی  و  هللا )) ناحبُس   )) هبترم هن  و  هَیِلا )) ُبُوتَا  ّیِبَر َو  َهللاُرِفغَتـسَا  )) هبترم هد  و  (( هللا ناحبُـس  )) هبترم داتفه  ماش  حبـص و  ره  رد  ای 
: دیوگب اه  هدجس  رد  هکنآ  ای  دیوگب  ار  روکذم  رافغتسا 

(2) ءاعُّدلا )) ُعیمَس  َّکَنِا  ًَهب  _ِ
ّ

یَط ًهَیِرَذ  َکنَُدل  نِم  یل  بِه  ِّبَر  ))

(3) َنیثِراولا )) ُریَخ  َتنَا  ًادرَف َو  ینرَذَت  ِّبَر ال  ))

.درادن (4) شیاجنگ  هلاسر  نیا  ، نیا زا  شیب  تسه  رگید  ۀیعدا  و 

105 ص :

تایآ 10و11و12. حون  ةروس  - 1
.38 ۀیآ نارمع  لآ  ةروس  - 2

.89 ۀیآ ءایبنا  ةروس  - 3
ۀحفص 17. ، 6 دلج یفاک : باتک  رد  لصف  نیا  تایاور  - 4
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متشه باب 

تسا هناخ  بادآ  رد 

.دوش یمافتکا  زیچ  جنپ  لهچ و  هب  تسا  رایسب  نآ  و 

هراشا

.ندوب تعسو  اب  لّوا :

: تسا نآ  رد  نمؤم  تحار  هک  تسا  زیچ  هس 

.دراد یفخم  ار  وا  ياهبیع  هک  تعسو  اب  ۀناخ  -1

.ایند ترخآ و  تاروما  رد  ار  وا  دشاب  نیعم  هک  يا  هحلاص  نز  -2

.اراهنآ دهد  رهوش  هک  يرتخد  رهاوخ و  -3

: هک تسا  روثام  هچنانچ  تسا  درم  تداعس  زا  عیسو  ۀناخ  -4

.عیسو ۀناخ  فلا :

.دالوا نتشاد  تهابش  ب :

.اروهار (1) ياپراهچ  ج :

107 ص :

.ور زیت  - 1
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.کین ۀیاسمه  د :

.رادنید يور  شوخ  ۀجوز  ر :

.تسا تواقش  زا  اهنیا  ّدض  هچنانچ  تسا  درم  تداعس  زا 

.درادرب هک  دننک  فیلکت  ار  وا  تمایق و  رد  تسا  لابو  هک  دشابن  جایتحا  ردق  زا  هدایز  مّود :

رعق هی  ات  دـنزادنا  وا  ندرگب  دـننک و  شتآ  متفه  ۀـقبط  ات  ار  وا  تماـیق  رد  هک  دـنکن  ینید  ناردارب  هب  هّیرخف  تاـهابم و  دـصق  مّوس :
.دور ردنا  مّنهج 

.دنسیون نآ  رب  یسرکلا  هیآ  دشاب  هدایز  ار  هناخ  راوید  مراهچ :

.تسا هورکم  نآ  رد  زامن  دنوش و  یمن  لخاد  هکئالم  هک  دنشکن  نآ  رب  ریوصت  یشاقن و  مجنپ :

: تسا تّورم  زا  زیچ  هس  هک   ، دنیامن کین  ار  وا  شرف  مشش :

.بوخ ياپراهچ  -1

.بوخ مالغ  -2

.سیفن شرف  -3

.دهد رارق  هّدح  یلع  ار  زامن  لحم  متفه :

: تسا هناخ  تکرب  ثعاب  زیچ  تشه  هکدنناوخب  نآ  رد  نآرق  متشه :

.نتسش تسد  اذغ  زا  شیپ  -1

108 ص :
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.نتفگ ناذا  -2

.ندرک هناش  ّلج  یهلا  تدابع  -3

.ندناوخ نآرق  -4

.نتشاک ینساک  -5

.نتخورفا بورغ  زا  شیپ  ار  غارچ  -6

.نتشاد هاگن  هدریش  دنفسوگو  واگ  -7

.نداد ياج  هناخ  رد   (1) وهای » دیفس و« رتوبک  -8

جاـت ود  دیفـس  سورخ  تسا و  نیطایـش  هّنجا و  عفد  ثعاـب  هک  سورخ  غرم و  رتوبک و  صوصخ  دراد ، هاـگن  هناـخ  رد  ناویح  مهن :
فارطا هک  هناخ  تفه  هناخ و  ظفح  ثعاب 

.تسا بوخ  رایسب  هدریش  تشوگ  لالح  ناویح  الب و  زا  تسا  نآ 

.دنهدن ياج  هناخ  رد  وتسرپ (2)  هتخاف و  مهد :

: تسا هکئالم  لوخد  عنام  زیچ  جنپ  هک  تسا  روثام  هچنانچ  تسا  هکئالم  لوخد  زا  عنام  هک  دنرادن  هاگن  هناخ  رد  گس  مهدزای :

.ندربن نوریب  هب  هبورکاخ  هناخ  زا  -1

.ندومن تروص  شقن  -2

109 ص :

.تساهرتوبک ماسقا  نیرت  نارگو  نیرتابیز  نیرتهب و  دراد و  وهای » » هملک دننام  یئادص  تسا ك  يرتوبک  - 1
.هلچلچ - 2
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.ندراذگ هناخ  رد  درن  جنرطش و  تالآ  -3

.ندوب هناخ  رد  گس  -4

.ندوب هناخ  رد  بارش  -5

.دنشک راوید  ار  هناخ  ماب  فارطا  مهدزاود :

.دنکن یئانب  جایتحا  نودب  مهدزیس :

.دنک یم  فرطرب  ار  رقف  هک  دنک  بوراج  ار  هناخ  برد  نحص و  مهدراهچ :

.نیطایش ندسیل  رقف و  ثعاب  نتسشن  تسا و  انغ  ثعاب  اهنآ  نتسش  هک  دنیوشب  ار  اهفرظ  مهدزناپ :

.تسا نیطایش  عضوم  هناخ  رد  زیچ  راهچ 

.تسا هدایز  عارذ  تشه  زا  هک  راوید  زا  هچنآ  -1

.دوش عمج  هک  هبورکاخ  -2

.دوشن هتسش  هاگره  دننک  یم  كاپ  تسد  نآ  اب  هک  یلامتسد  -3

.دوشن هتسش  هاگره  دوش  یم  لوب  نآ  هب  هک  یفرظ  -4

.تسا عرص  فوخ  هک  دوشن  لخاد  غارچ  نودب  کیرات  ۀناخ  رد  مهدزناش :

.دنکن نشور  غارچ  تجاح  نودب  باتهم  رد  هک  تسا  نآ  یلوا  مهدفه :

.تسا رقف  عفاد  هک  دننک  نشور  بورغ  زا  لبق  ار  غارچ  مهدجه :

110 ص :
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.تسا هناخ  نتخوس  فوخ  هک  دننک  شوماخ  ار  غارچ  باوخ  تقو  مهدزون :

: دیوگب راذگب  هناخرد  ار  غارچ  نوچ  متسیب :

(1) تنَا )) ِّالا  َهِلا  َّکَنِا ال  ًارُون  اَنل  لَعج  َكاقلَی َو  َموَی  َكَرُون  انمِرَحت  الَو  ، ساّنلا ِ_ي  ِ_ه ف یشمَن ب ًارُون  اَنل  لَعجا  َّمَهّللَا  ))

: دیوگب دنک  شوماخ  ار  غارچ  نوچ  مکی : تسیب و 

(2) رّوُنلا )) َیِلا  ِتامَلُّظلا  َنِم  انجِرخَا  َّمَهّللَا  ))

.تسا وا  یکرابم  ثعاب  هک  دهدب  همیلو (3)  دزاسب  ای  درخب  هناخ  نوچ  مِّود : تسیب و 

.تسا دالواو  لام  دایدزا  ثعاب  هک  دراکب  ینساک  هناخ  رد  مّوس : تسیب و 

.دزیوایب هدرپ  دراذگب و  برد  ار  هناخ  مراهچ : تسیب و 

: دراد یم  رب  ناشیا  زا  ار  دوخ  ظفح  دنوادخ  هک  دنتسه  سک  دنچ  هک  دربن  رسب  هتسکش  ۀناخ  رد  مجنپ : تسیب و 

111 ص :

هب یئادخ  هک  یتسرد  هب  تمایق  يادرف  نکن  مورحم  ترونزا  ار  ام  میور و  هار  مدرم  نیب  رد  هک  هد  رارق  يرون  ام  يارب  ادـنوادخ  - 1
.تسین وت  زج 

.ناسرب یئانشور  هب  هدرک و  جراخ  یکیرات  زا  ار  ام  ادنوادخ  - 2
نایانشآ زا  یعمج  ندومن  ماعطا  - 3
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.هار نایم  ةدنراذگزامن  -1

.هار (1) نایم  اپ  راهچ  ةدنهد  رس  -2

.هتسکش ۀناخ  رد  هدننک  ینکُس  -3

.دوش (2) لخاد  هعمج  ناتسمز  رد  دیآ و  نوریب  هبنش  جنپ  ناتسبات  رد  مشش : تسیب و 

.دوش یلوتسم  وت  رب  ناطیش  هک  دباوخن  اهنت  ، هناخ رد  متفه : تسیب و 

.دزیرگب ناطیش  ات  دیوگب  ِهللا )) ِمس  _ِ ب  )) دسر هرجح  برد  هب  نوچ  متشه : تسیب و 

.دوش لزان  تکرب  ات  دنک  مالس  دوش ، لخاد  نوچ  مهن : تسیب و 

.دراذگن زاب  ار  ماعط  بآ و  ِفرظ  ِرس  ما : یس 

زا دنوادخ  تلصخ  شش  هک  تسا  روثام  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هچنانچ  دنکن ، رظن  هیاسمه  ۀناخ  رد  مکی : یس و 
نایعیش منادنزرف و  ناماما و  يارب  زا  زین  نم  تسا ، هتساوخن  نم  يارب 

: ما هتساوخن  ناشیا 

.ندومن يزاب  هماج  شیر و  تسد و  اب  زامن  رد  -1

.هزور رد  نتفگ  شحف  -2

.قّدصت زا  دعب  يراذگ  ِتنم  -3

112 ص :

.بکرم ۀلیسو  هب  ندرک  ربعم  ّدس  - 1
.ندش هناخ  هب  هناخ  یشک و  ساسا  ماگنه  - 2
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.نتفر اه  دجسم  هب  بنج  -4

.ندیدنخ روبقرب  - 5

.ندش فرشم  مدرم  ياه  هناخ  رب  -6

.دورن نوریب  هناخ  زا  بش  لوا  باوخ  زا  دعب  مّود : یس و 

: دیوگب هناخ  زا  نتفر  نوریب  تقو  مّوس : یس و 

(1) .ِهللااب )) َهَُّوق  الو  َلوَح  ُهللا ال  َءاش  ام  ِهللا  یَلَع  ُتلَّکََوت  ِهللااب  ُتنَمَا  ِهللا  ِمس  _ِ ب ))

.دنک یم  فرطرب  ار  رقف  دناوخب ، ار  دَحَا )) هللا  َوُه  لَق  )) ةروس  ، ندش لخاد  تقو  مراهچو : یس 

ایند ياهراک  دناوخب  ار  اعد  نیا  زین  رگا  ددرگرب و  ات  دشاب  یهلا  ظفح  رد  دناوخب  دـیحوت  هبترم  هد  نتفر  نوریب  زادـعب  مجنپ : یس و 
: دوش هدروآرب  وا  ترخآ  و 

ِباذَـع اینُّدـلا َو  ِيز  _ِ نـِم خ َکـِب  ُذوُـعَا  ِلُک َو  اـهّ يروـُُما  َریَخ  َُکلَئـسَا  ّینِا  َّمُـهّللَا.ُهللا  یَلَع  ُتلَّکَوـَت.ُهللا  ِ_َي  بـسَح هللا ، ِمـس  _ِ ب ))
(2) هَر .)) _ِ خَالا

113 ص :

.ادخ ۀلیسو  هب  رگم  تسین  یتردق  شبنج و  چیه  دهاوخ و  ادخ  هچنآ  ادخ  هب  مدرک  لکوت  ادخ  هب  مدروآ  نامیا  ادخ  مانب  - 1
هانپ میاهراک و  عیمج  رد  مهاوخ  یم  ریخ  وت  زا  ادـنوادخ ؛ .منک  یم  لـکوت  ادـخ  رب  .ارم  تسا  هدـننک  تیاـفک  ادـخ.ادخ  ماـن  هب  - 2

.ترخآ ایند و  يراخ  زا  وت  هب  مربیم 
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: دیوگب دیآ  نوریب  هرجح  زا  نوچ  مشش : یس و 

(1) .ِهللااب )) َلوَح  الو  ُتلَّکََوت  ُهللا  یَلَع  ُتجَرَخ َو  ِهللا  ِمس  _ِ ب ))

دـناوخبار و هاـنلَزنَا )) اـّنِا   )) ةروس دـنک و  رظن  نآ  رد  دـنادرگب و  تسد  فک  رب  ار  رتـشگنا  دـیآ  نوریب  هرجح  زا  نوچ  متفه : یس و 
: دیوگب

(2) مِه )) _ِ تَی _ِ نالَع ٍد َو  __ َّمَُحم ِلآ  ِ_ِّر  ِ_س شتنمآ ب َهل  َکیرَش  ُهَدحَو ال  ِهللا  _ِ ُتنَمآ ب

.دنیبن یهورکم  زور  نآ  رد 

.تسا یشوخ  ان  عفر  انغ (3) و  لوصح  ثعاب  هک  دزادنیب  هکرس  هناخ  رد  متشه : یس و 

.دشاب ریس  ای  مئاص (4)  هک  نآ  رگم  دورن  نوریب  هدروخن  زیچ  هناخ  زا  مهنو : یس 

.دیاین نوریب  هدیلوژ  تبیصم  بابرا  لثم  دور  نوریب  هناخ  زا  تنیز  اب  ملهچ :

114 ص :

.ادخ ۀلیسو  هب  رگم  یتردق  تسینو  منک  یم  لکوت  ادخ  رب  موش و  یم  جراخ  ادخ  مان  هب  - 1
.مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  راکشآ  ناهن و  هب  مدروآ  نامیا  مدروآ و  نامیا  درادن  کیرش  تساهنت و  هک  یئادخ  هب  - 2

.مدرم زا  يزاین  یب  - 3
.راد هزور  - 4
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.تشا هانگ  شزرمآ  ثعاب  دیامن  مارکا  ار  وا  هکلب  دیامنن  تیذا  هیاسمه  هب  مکی : لهچ و 

.دنکن همزال  تهج  نودب  رگید  ۀناخ  هب  ناکم  لقن  هناخ  زا  مود :  لهچ و 

يراج (2) ای  دشاب  رُک (1)  زا  هدایز  هک  یبآ  ، هناخ رد  موس : لهچ و 

.تسا (3) ریهطت  هب  برقا  دهد  رارق 

: تسا زیچ  هس  رد  هناخ  یموش  هک  دهد  رارق  دجسم  کیدزن  دوخ  ۀناخ  مراهچ : لهچ و 

.یگنت -1

.هیاسمه يدب  -2

.دجسم زا  نآ  يرود  -3

: تسا زیچ  هس  رد  نز  یموش  هچنانچ 

.رهم یتدایز  -1

115 ص :

.ندییازن -2

.رهوش ندومنن  تعاطا  -3

: تسا زیچ  هس  رد  ناویح  یموش 

.ندز دگل  -1

.تمیق ینارگ  -2

.ندومنن يراوس  زا  نیکمت  -3

: تسا زیچ  هس  رد  زینک  مالغ و  یموش 

.ندوب سوبع (4)  -1

.ندرکن تعاطا  -2
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.ندرک تنایخ  -3

رادقم نیمه  هب  تسه  مه  رگید  بادآ  دشاب و  بیبط  هب  دالوا  لام و  یتدایز  تکرب و  ثعاب  ات  دـیوگب  هناخ  رد  ناذا  مجنپ : لهچ و 
.دش (5) راصتخا 

116 ص :

دنکرپ و ار  فرظ  نآ  دزیرب  تسا  بجو  هس  کی  ره  نآ  يدوگ  انهپ و  ازارد و  هک  یفرظ  رد  رگا  هک  تسا  یبآ  رادـقم  : رک بآ  - 1
( لئاسملا حیضوت   ) .دوشیم مرگ  ولیک  ًابیرقت 377  هک  تسا  رتمک  لاقثم  تسیب  زیربت  نم  تشه  تسیب و  دص و  نآ  نزو 

( لئاسملا حیضوت   ) .تانق همشچ  بآ  دننام  دشاب  هتشاد  نایرج  دشوجب و  نیمز  زا  هک  تسا  یبآ  يراج : بآ  - 2
.دهدن رارق  دوش  یم  سجن  دوز  تساجن  تاقالم  هب  هک  مک ) ) لیلق بآ  ینعی  - 3

.قلخ جک  - 4
166 ۀحفص ،76 دلج  : راونالاراحب باتک  رد  باب  نیا  تایاور  - 5
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مهن باب 

تسا تراجت  رد 

ءزج هن  دراد ، ءزج  هد  قزر ، هک  تسا  روثام  هچنانچ  ندومن ، لالح  هجو  رب  قزر ، لیـصحت  بسک و  تسا  دّـکوم  بحتـسم  هکنادـب 
دهاجم لثم  لالح  بلاطو  .تسا  یقاب  رد  نآ  ءزج  کی  بسکرد و  نآ 

دوش یمن  باجتسم  ناشیا  ياعد  هک  دنا  هفیاط  هس  هک  تسا  روثام  هچنانچ.تسا  قزر  سبح  بجوم  نآ  كرتو  تسا  هللا  لیبس  یف 

: هک دیامرف  یم  دنوادخ.دوخ  ۀجوز  ةرابرد  درم  نیرفن  -1

((. وگب قالط  ار  وا  یهاوخ  یمن  رگا  ))

دوش یمن  باجتـسم  صخـش  نآ  ةراـبرد  وا  نیرفن  .دیامن (1)  ابِا  صخـش  ار  نآ  دهاش و  نودب  دـهد  یـسک  هب  یـضرق  هکیـسک  -2
: دیامرف یم  دنوادخ 

«. يا هدومن  نینچ  دوخ  اب  سپ  ، دهاش نتفرگ  هب  مدومن  رما  ار  وت  نم  »

117 ص :

.دوشرکنم - 1
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: دیامرف یم  دنوادخ  ، دوش یمن  باجتسم  وا  ياعد  ، هد يزور  ارم  ادنوادخ  دنکاعد  دنیشنب و  دوخ  ۀناخ  رد  هک  یسک  ياعد  -3

«. يا هدومن  مرحم  ار  دوخ  تدوخ  ما  هدومن  بلط  هب  رما  ار  وت  نم  »

ترخآ ایند.تسین و  جایتحا  زا  رتدب  زیچ  چیه  هک  اریز  ، دوشن قلخ  هب  جاتحم  ات  دومن  بسک  جایتحا  عفر  تهج  هب  دیاب  سپ  هصالخ ،
ّبیطو لالح  وا  بسک  دهاوخب  رگا  دور و  یم  نوریب  صخش  تسد  زا 

هب تسا  رایـسب  نآ  بادآ  و  دیاشگب ، وا  هب  تکرب  باوبا  دـنوادخ  ات  دـیامن  لمع  دـیامن و  هظحالم  ار  نآ  بادآ  سپ  دـشاب  رهاط  و 
: مییامن یم  افتکا  زیچ  هنو  لهچ 

روکذم هّیهقف  بتک  رد  هک  همّرحم (1)  بساکم  زا  لّوا :

.دیامن زارتحا  تسا 

.دیامن (2) ذخا  دنشاب  طیارشلا  عماج  هک  نیدهتجم  زا  ار  يو  ماکحا  مّود :

.دیامن زارتحا  ابر  زا  مّوس :

.لطاب هن  ّقح و  هن  دیامنن  دای  مسق  مراهچ :

.دیامنن نامتک  ار  عاتم  بیع  مجنپ :

118 ص :

يریگ هوـشرو  يدزد  ثاـثا  ، یقیـسوم یگدـنزاون و  بابـسارامق  بابـسا  تاـساجن  بارــش  شورفو  دـیرخ  : دـننام مارح  بـسک  - 1
.اهنیادننامو يراوخابرو 

تراجت سپـس  دـیریگ و  دای  ار  بسک  ماکحا  لوا  : راجت تعامج  يا  «. » رَجتَملا َُّمث  هقِفلَا  راّجُتلا  َرَـشعَم  ای  : » مالـسلا هیلع  یلع  لاق  - 2
.( 465: نیظعاولا هضور  « ) .دبنک
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.دیامنن دشرفب  دهاوخ  یم  هک  ار  یعاتم  حدم  مشش :

.دیامنن تّمذم  درخب  دهاوخ  یم  هک  ار  یعاتم  متفه :

.دیوگن (1) غورد  متشه :

.دیامن هراختسا  ًابلاغ  تالماعم  هامج  رد  مهن :

رظندنوادخ ار  هفیاط  راهج  دیامن ، هلاقا  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  ات  دیامن  هلاقا (2)  دش  نامیشپ  وا  دومن و  هلماعم  یسک  اب  هاگره  مهد :
: دیامرف یم  ناشیا  هب  تمحر 

.دیامن هلاقا  ار  ینامیشپ  هک  یسک  -1

.دیامن یسر  دایرف  ار  يا  هدنامرد  هک  یسک  -2

.دیامن دازآ  ار  يا  هدنب  هک  یسک  -3

.دنک جیوزت  ار  یبزع (3)  هک  یسک  -4

.دیامن تلوهس  هب  ار  هلماعم  مهدزای :

.دیامن ناسحا  لباقم  فرط  هب  مهدزاود :

نآ دوخ  رخب و  یعاتم  نم  يارب  زا  دیوگب  وا  هب  یسک  هاگره  مهدزیس :

119 ص :

مالـسا گرزب  ربماـیپ  «. ءادَهُّـشلا َنیقیَّدِـصلا َو  َعَم  ِهَماـیِقلا  ُموَی  ُرُـشحَی  ُقوُدَّـصلا  ُرِجاـّتلَا  "» مّلـس هلآو و  هللا  یّلـص  هللا  ُلُوـسَر  َلاـق  - 1
«. دوش یم  روشحم  ادهش  نیقیّدص و  فص  رد  تمایق  زور  تسا ، یتسار  رد  شدوجو  مامت  اب  هک  يرجات  :» دندومرف

.هدش هتخورف  سنج  نتفرگ  سپ  - 2
.درجم - 3
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.دشابن ماّهتا  هکنیا  رگم  دهدن  وا  هب  ار  دوخ  عاتم  دشاب  هتشاد  ار  عاتم 

.درخن دوخ  يارب  زا   ، رخب ار  عاتم  نالف  ، نم يارب  زا  هک  دیوگب  یسک  رگا  مهدراهچ :

.دوشن نآ  ضّرعتم  دنادن  بوخ  يراد  وزارت  رگا  مهدزناپ :

رب نآ  ةدـهع  زا  هک  يزیچ  هب  دـننک  فیلکت  تمایق  رد  ار  هفیاط  جـنپ  هک  تسا  روطـسم  بتک  یـضعب  رد  دـشورفن و  مک  مهدزناـش :
: دیاین

دشکب شتآ  يوزارت  زا  هک  دنیامن  رما  وا  هب  ار  شتآ  هوک  دشورفب ؛ مک  هک  یسک  -1

.آرب تمهت  نآ  ةدهع  زا  دنیوگ  دنناشنب و  شتآ  هوک  رب  ار  وا  دنزب ؛ تمهت  هک  یسک  -2

.دمد وا  رد  حور  هک  ار  وا  دنیامن  رما  دشک  حور  بحاص  زا  راد ؛ مسج  تروص  هک  یسک  -3

دنزب هرگ  هک  دنهدب  وا  هب  وج ، دیوگ ؛ غورد  باوخ  هک  یسک  -4

.درادرب هک  دننک  رما  جایتحا ؛ زا  هدایز  دنک  ترامع  هک  یسک  -5

.دیامن شوخ  هلماعم  بابرا  اب  ار  دوخ  قلُخ  مهدفه :

.دریگب مک  دهدب و  دایز  وزارت  رد  مهدجه :

.دیایب نوریب  دوز  رازاب  رد  مهدزون :

.دنک هطلاخم  اهدرُکاب  متسیب :

120 ص :
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.دنکن هلماعم  دشاب  هتسب  ناشیا  رب  راک  هک  یناسک  اب  مکی : تسیب و 

.دیامنن هلماعم  يرسم (1)  یشوخان  نابحاص  اب  مود : تسیب و 

.دنکن هلماعم  دنرادن  دوخ  دینش  تفگ و  هب  یک  اب  هک  یناسک  اب  موس : تسیب و 

.ار لباقم  فرط  دهدن  بیرفو  دنکن  سیلدت (2)  مراهچ : تسیب و 

.دنکن هلماعم  یکیرات  رد  مجنپو : تسیب 

.دوش نارگ  هکنآ  دصق  هب  درادن  هگن  ار  تابوبح  مشش : تسیب و 

.دنکن راب  هلفاق  زا  شیپ  : متفهو تسیب 

.دوشن ناینشن  هیداب  بناج  زا  لیکو  : متشهو تسیب 

 . دزومایب ندومن  نایحا  ةدعو  هک  یسک  هب  مهنو : تسیب 

.تسا تکرب  بجوم  دراذگن  قرف  نآ  ریغو  سکامم (3)  نایم  دراذگن و  قرف  هلماعم  بابرا  نیب  امیف  : ما یس 

.دزومایب ندومن  باسح  نتشون و  طخ  : مکی یس و 

.دنسیونب تشاددای  دندومن  دتس  داد و  ضرق  ای  دومن  هلماعم  هاگره  مود : یس و 

.دنریگ دهاش  وا  رب  ددع  ود  القا  موسو : یس 

121 ص :

.راد ریگاو  يرامیب  - 1
.يرتشم مشچ  شیپ  نداد  هولج  عقاو  ریغ  ار  سنج  - 2

.دزرو یم  رارصا  رایسب  سنج  تمیق  ندرک  مک  رد  هک  یسک  - 3
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.دنیامن شورف  دیرخ و  ددع  هب  دودعم  نزو و  هب  نوزوم  لیک و  هب  لیکم  رد  : مراهچ یس و 

.دننکن عنم  ار  کمن  شتآ و  هچنانچ  تسا  رقف  بجوم  هک  دنکن  هقیاضم  نداد  صرق  رد  ار  ریمخ  نان و  : مجنپ یس و 

.دریگن تعفنم  نینموم  زا  جایتحا  ردق  زا  هدایز  : مشش یس و 

.دنیامن دتس  داد و  شورف و  دیرخ و  یناسآ  هب  متفهو : یس 

.تسا تکرب  یمک  بجوم  هک  درخن  تسپ  تسا و  تکرب  بجوم  هک  درخب  ار  بوخ  : متشه یس و 

.دنکن ار  ضَوِع (1)  ندومن  مک  بلط  دش  ققحتم  هلماعم  هکنآ  زا  دعب  : مهنو یس 

.دنکن هسکامم (2)  هدنب  نفک و  ینابرق و  دنفسوگ  تمیق  رد  ملهچ :

.دنکن هلماعم  دنرادن  بانتجا  مارح  زا  هک  یناسک  اب  : مکیو لهچ 

.دنکن هیامرس  ندروخ  يداسک و  زا  تیاکش  مود : لهچ 

: دیوگب رازاب  رد  ندش  لخاد  تقو  موس : لهچ 

(3) اِهلهَا )) ِّرَش  اهَّرَش َو  نِم  َِکب  ُذوُعَا  اِهلهَا َو  ِریَخ  اهِریَخ َو  نِم  َُکلَئسَا  ّینِا  َّمَهّللَا  ))

122 ص :

.سنج - 1
.تمیق ندرک  مک  رد  رارصا  - 2

.نآ لها  رش  شرش و  زامربیم  هانپوت  هب  مهاوخ و  یم  ار  نآ  لها  ریخ  نآریخ و  وت  زا  ادنوادخ ؛ - 3
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 . دنام ظوفحم  وا  رش  زا  دوش و  وا  يزور  رازاب  ریخ  ات 

: دوش هداد  وا  هب  جح  کی  باوث  ات  دناوخب  ار  اعد  نیا  زین  ندش  لخاد  تقو  مراهچو  لهچ 

ِهللاِاب َّالا  َهَّوَق  الو  َلوَح  الو  ًالیصَا  ًهَرُکب َو  ِهللا  َناحبُس  ًاریثَک َو  ِهِّللُدمَحلا  ًاریبَک َو  ُرَبکَا  ُهللا  َهل َو  َکیرَش  ُهَدحَو ال  ُهللا  َِّالا  َهِلا  نَا ال  ُدَهـشَا  ))
(( .نیرِهاّطلا ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلع  ُهللا  یَّلَص  میظَعلا َو  َِّیلَعلا 

.دنهد وا  هب  ار  روکذم  باوث  دیوگب  زین  دجسم  لوخد  تقو   (1)

: دیوگب ًاضیا  لوخد  تقو  مجنپو : لهچ 

(( ُُهلوُسَر ُهُدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهشَا  َُهل َو  َکیرَش  ُهَدحَو ال  ُهللا  َِّالا  َهِلا  نَا ال  ُدَهشَا  )) 

(2)

.دنسیون وا  لمع  ۀمان  رد  هنسح  رازه  رازه 

زا تسا  رازاب  رد  هچنآ  ددع  هب  ات  دنکب  یهلا  رکذ  رازاب  رد  : مشش لهچ و 

123 ص :

ریثک دمح  قلطم و  يراوگرزب  تسا  رتگرزب  درادن و  کیرـش  هک  تسا  یئاتکی  و  هللا »  » زجب یئادخ  تسین  هک  مهد  یم  تداهـش  - 1
رب ادخ  درود  گرزب و  ۀبترم  دنلب  يادخ  ۀلیـسوب  زجب  یتردق  تّوق و  تسین  هاگنابـش و  هاگحبـص و  رد  ادخ  تسا  هّزنم  ادـخ و  يارب 

.داب وا  نیرهاط  لآو  دمحم 
هیلع هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  مهد  یم  تداهش  درادن و  کیرش  هک  یئاتکی  هللا »  » زجب يدوبعم  تسین  هک  مهد  یم  تداهـش  - 2

.تسادخ لوسر  هدنب و  ملس  هلآ و  و 
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.دوش هدیزرمآ  وا  ناهانگ  زا  ینابز  یب  نابز و  اب 

: دیوگب رازاب  ندش  لخاد  تقو  ًاضیا   : متفه لهچ و 

َوُه ُریَخلا َو  ِهِدَِیب  ُتوُمَی  ُّیَح ال  َوُهَو  ُتیُمی  ییُحی و  ُدمَحلا  َُهل  ُکلُملا  َُهل  َُهل  َکیرَـش  ُهَدحَو ال  ُهللا  َِّالا  َهِلا  ِهِّللُدـمَحلا َو ال  ِهللا  َناحبُـس  ))
((. ُریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع 

.دوش تبث  هنسح  وا  لمع  ۀمان  رد  تمایق  زور  ات  تسا  هدومرف  قلخ  دنوادخ  هچنآ  ددع  هب   (1)

: دیوگب هبترم  هس  عاتم  ندیرخ  تقو   : متشه لهچ و 

نِم ِهیف  ُسِمَتلَا  ، ُُهتیَرَتِشا ّینِا  َّمَهّللَا  ، ًالضَف ِهیف  یل  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َِکلضَف َو  نِم  ِهیف  ُسِمَتلَا  ُُهتیَرَتِشا  ّینِا  َّمَهّللَا  ُرَبکَا  ُهللاَا  )) 
(( ًاقزِر یل  لَعجِاف  ، َِکقزِر

(2)

.دش دهاوخ  عاتم  تکرب  ثعاب 

124 ص :

تسوا يارب  شیاتس  یهاشداپ و  درادن  کیرـش  هک  یئاتکی  هللا »  » زجب يدوبعم  تسین  تسادخ و  يارب  شیاتـسو  ادخ  تسا  هّزنم  - 1
.تسا رداق  يراکره  ربوا  تسوا و  تسدب  اهریخ  عیمج  دریم  یکن  هک  تسیا  هدنز  او  دناریمیم و  دنک و  یم  هدنز 

دمحم و رب  تسرفب  دورد  سپ  ، عاتم نیا  رد  وت  لضف  زا  مراد  اضاقت  ادنوادخ   ، مدـیرخ ار  عاتم  نیا  نم  ایادـخ  تسا  رتگرزبادـخ  - 2
قزر زا  زیچنآ  رد  مراد  اضاقت  وت  زا  ار و  عاتم  نیا  مدیرخ  ادنوادخ  هدب  رارق  نآ  رد  نم  يارب  ار  تدوخ  تکرب  لضف و  دمحم و  لآ 

.ار قزر  نم  يارب  هدب  رارق  شپ  ، وت
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.دیامن زامن  هب  تردابم  رامن  تقو  مهنو : لهچ 

باوبا دوش  نیمه  هب  لمع  رگا  دوش و  ناسآ  لـمع  اـت  دـش  اـفتکا  ردـق  نیمه  هب  تسا  نآرا  هداـیز  رازاـب  ۀـیعدا  تراـجت و  بادآ  و 
دوش هدوشگ  وا  هب  يزور  قزر و  تعسو  تکرب و 

.ددرگ (1) هرهب  اب  ترخآ  ایند و  ریخ  زاو 

125 ص :

150 ۀحفص دلج 5،  : یفاک باتک  رد  باب  نیا  تایاور  - 1
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126 ص :
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مهد باب 

تسا تعارز  بادآ  رد 

هراشا

رد تسا  نایمدآ  رافغتـسا  بجوم  تسا و  تاناویح  عفن  ثعاب  گرزب و  ياـیمیک  ءاـیبنا و  بلاـغ  لغـش  تسا و  رایـسب  نآ  تعفنم  و 
شش هک :  دندومرف  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  قداص  هچنانچ  تامم  تایح و 

: ندرم زا  دعب  دوش  یم  عفتنم  اهنآ  هب  نمؤم  هک  تسا  تلصخ 

.دیامن رافغتسا  وا  يارب  زا  هک  یحلاص  دنزرف  -1

.دوش توالت  دنامب و  وا  زا  هک  یفحصم (1)  -2

.دنکب هک  یهاچ  -3

.دراکب هک  یتخرد  -4

.دنک يراج  ار  یبآ  ، ّقدصت هب  -5

.دراذگب مدرم  نایم  رد  یکین  ّتنس  -6

127 ص :

.دیجم نآرق  - 1
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: دوش یم  افتکا  زیچ  هدزاود  هبو  تسا  رایسب  نآ  بادآو 

: دزیوآ یم  صخش  ندرگ  هب  دنک و  یم  قوط  ار  نیمز  راهچ  دنوادخ  هک  دنکن  تعارز  بصغ ، نیمز  رد  : لّوا

.دنک بصغ  ، ریغ زا  هک  ار  ینیمز  -1

.دهدن ار  وا  عرز  هوکز  هک  ار  ینیمز  -2

.ینید ناردارب  هب  تاهابم  رخف و  دصق  هب  دنک و  انب  هک  ار  يا  هناخ  -3

.دیامن انب  دشابن و  جاتحم  هک  ار  یترامع  -4

.دیامنن باریس  ار  وا  بصغ  بآ  زا  : مّود

.دیامن عرز  لباق  ار  نیمز  موس :

: دیوگب هبترم  هس  هداتسیا  هلبق  هب  ور  هتفرگ  مخت (1)  زا  فک  کی  عرز  تقو  : مرشراهچ

(( َنوُعِراّزلا ُنَحن  مَا  ُهَنوُعَرَزت  ُمتنَاَا  ، َنُوتُرَحت ام  ُمتیَاَرَفَا  ))

: دیوگب دعبو   (2)

(( هَمالَّسلَا ِهیف  انقُزرا  ًاکَرابُم َو  ًاَّبَح  ُهلَعجا  َّمُهّللَا  ))

(3)

: دناوخب یتخردره  هب  دریگب  ناتخرد  دهاوخ  رگا  : مجنپ

128 ص :

.هناد ، رذب - 1
.64، ۀیآ هعقاو  ةروس  - 2

.امرف ام  يزور  ار  یتمالس  نآ  رد  هد و  رارق  كرابم  ار  هناد  نیا  ایادخ  - 3
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(1) ِثِراولا .)) ِثِعابلا  َناحبُس  ))

.دنربن هّیعرش  تهج  نودب  ار  هویم  تخرد  : مشش

.دنامب ظوفحم  مرک  زا  ات  دیزیرب  كاخ  دعب  هتخیر  بآ  ، لوا تخرد  نتشاک  تقو  متفه :

.دیامنن مورحم  ار  ارقف  ندومن ،  ورد  تقو  رد  : متشه

.دنیچن ار  هویم  بش  رد  دنکن و  داصح (2)  ، بش رد  : مهن

.دیامنن فارسا  ارقف  هب  نداد  زیچ  رد  : مهد

.دناروخب اه  هیاسمه  هب  ناتخرد  ةِویم  زا  مهدزای :

.دشاب (3) هداد  دشاب  راد  تاکز  سنج  زا  رگآ  ار  نآ  تاکز  مهدزاود :

تسا رصتخم  باب  لصا  نوچ  هقدص ، بادآ  رکذ  تسا  بسانم  ماقم  نیا  رد 

: ثعاب نداد  هقدص  هکنادب 

.نید ءادا  -1

.تکرب یتدایز  -2

129 ص :

.تسا ثراو  هدننک و  داجیا  هک  یئادخ  تسا  هّزنم  - 1
.ورد - 2

رب انب  دنفسوگ و  واگ 9- رتش 8- هرقن 7 - 6  - الط شمشک 5- امرخ 4 - وج 3 - مدنگ 2- -1: تسا بجاو  زیچ  دـنچ  رد  تاـکز  - 3
.هدمآ دیلقت  عجارم  لئاسملا  حیضوت  رد  اهنآ  لیصفت  هک  هراجتاا ، لام  طایتحا 10-
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.تسا الب  عون  داتفه  دب و  ندرم  عفد  -3

.تسا رمع  لوط  بجوم  -4

.تسا تمایق  ۀیاس  -5

.تسا لام  یتدایز  بجوم  -6

.تسا ضرم  عفد  ثعاب  -7

.هدنب ندومن  دازآ  زا  تسا  رتهب  -8

.تسا ادخ  يدونشخ  بجوم  -9

.تسا ءایبنا  ّتنس  -10

.تسا ایصوا  ۀقیرط  -11

یتمالس دهد  قّدصت  رگا  حبص  لوا  رد  لفط و  ضیرم و  يارب  زا  صوصخ  ، هدش عقاو  وا  يارب  زا  ّمات  دیکات  هسّدقم  تعیرش  رد  - 12
رد رگا  نینچمه  دشاب و  هدیرخ  دوخ  يارب  زا  از  زور 

.دهد قّدصت  بش 

.دوش یم  نایب  زیچ  هدزناش  هلمج  نآ  زا  تسا  رایسب  نآ  بادآو 

: هک نداد  یناهنپ  ّرس و  رد  لّوا :

.دنک یم  شوماخ  ار  راگدرورپ  بضغ  -1

.دنک یم  مامت  ار  رقف  -2

.دنک یم  دایز  ار  رمع  -3

تشاد دهاوخ  ياج  تمایق  رد  شرع  ۀیاس  ریز  رد  -4

130 ص :
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.دنک یم  وحم  ار  هانگ  -5

.دنک یم  ناسآ  ار  باسح  -6

فعاضم نآ  باوث  رجا و  هک  نآ  لاثما  ریدغ و  هفرع و  زور  ناضمرو و  نابعـش  بجر و  هعمج و  لثم  دهدب  هفیرـش  تاقوا  رد  مّود :
.تسا

.دشاب یم  ندشن  ضیرم  ثعاب  هک  دهدب  تحص  تاقوا  رد  : موس

.دهدب نموم  هب   : مراهچ

.دراد مّدقم  نارگید  رب  ار  ناشیوخ  ماحرا و  : مجنپ

.درادب مّدقم  ناشیا  ریغ  رب  ار  ملع  لها  : مشش

.دسوبب ار  دوخ  تسد  متفه :

: تسا باجتسم  ناشیا  ياعد  سک  هدزاود  نوچ  تسا  باجتسم  شیاعد  هک  دیامن  اعد  سامتلا  ریقف  زا   : متشه

یطعم (1) قح  رد  ریقف  ياعد  -1

.هدننک تدایع  قح  رد  ضیرم  ياعد  -2

.دلو قح  رد  نیدلاو  ياعد  -3

.ءایحا (2) قح  رد  ّتیم  ياعد  -4

.جوز قح  رد  هجوز  ياعد  -5

ماقتنا هک  یسک  قح  رد  مولظم  ياعد  ملاظ و  قح  رد  مولظم  ياعد  -6

131 ص :

.هدننک اطع  - 1
.اه هدنز  - 2
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.دشکب ار  وا 

.مّلعتم قح  رد  ملعم  ياعد  -7

رمتعم (1) ّجاح و  ياعد  -8

.نابزیم قح  رد  نامهم  ياعد  -9

.نمؤم قح  رد  نمؤم  ياعد  -10

.مئاص (2) -11

.دوش یم  مورحم  نآ  باوث  زا  هک  دراذگن  وا  رب  ّتنم  : مهن

دهدب وا  هب  قلخ  نسح  اب  : مهد

.دنکن دشاب  وا  تلجخ  بجوم  هک  يراک  : مهدزای

.دهدب دوخ  تسد  هب   : مهدزاود

.درمشن رایسب  : مهدزیس

.دشاب لاحلا  لوهجم  لئاس  هچ  رگا  دشاب  بش  رد  رگا  صوصخ  دیامنن  ّدر  هتبلا  لاوس  زا  دعب  اما  دهدب و  لاؤس  زا  لبق  مهدراهچ 

.تسین فورعم  ناشیا  لاح  هک  دهدب  ریقف  تزع  نابحاص  هب  مهدزناپ :

.دشاب لالح  دهدب و  رت  بوخ  لام  : مهدزناش

132 ص :

.دروآ یم  اجب  هرمع  هک  یسک  - 1
.راد هزور  - 2
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مهدزای باب 

قلخ اب  ترشاعم  بادآ  رد 

هراشا

دیاب سپ.مدرم  فانصا  اب  ترشاعم  زا  شیع  مظن و  ءاقب  تابوثم و  لیصحت  جئاوح و  عفر  تهج  هب  ناشیا  يارب  زا  تسا  ّدبال  هکنادب 
تیاعر ار و  ناشیا  قوقح  ار و  نآ  بادآ  دنادب 

تسا رایسب  نآ  بادآ  تسا و  ایهم  وا  يارب  زا  نیراد  تراسخ  دیامنن  نینچ  رگا  ددرگ و  عمج  ترخآ  ایند و  ریخ  ات  دیامن  ینعم  نیا 
: دوش یم  افتکا  زیچ  دص  هب  و 

: دیامن تسلاجم  هفیاط  ششاب  : لّوا

دوش یم  عفتنم  ناشیا  ملع  زا  هک  : ءاملع -1

.دوش یم  اناد  هک  : ءالقع -2

.دوش یم  عفتنم  ناشیا  مرک  زا  هک  : اهمیرک -3

.دوش یم  مرن  شبلق  دوش و  یم  یضار  ادخ  زا  هک  : ءارقف -4

.ددرگ یم  هرهب  اب  ناشیا  لمع  زا  : احلص اب  -5

133 ص :
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.ددرگ یم  هاگآ  ناشیا  تایبرجت  زا   (1) نیرّمعم : -6

: دنکن تسلاجم  ترشاعم و  هفیاط  هدراهچاب  : مود

.ددرگ یم  کیرش  ناشیا  اب  نوچ  : همَلَظ اب  -1

.دنهد یمن  يزیچ  وت  هب  دنهاوخ و  یم  زیچ  وت  زا  : لیخب اب  -2

.دیامن یم  رود  ار  کیدزن  دیامن و  یم  کیدزن  ار  رود  : وگغورد -3

.دنک یم  تیصعم  لخاد  دشورف و  یم  همقل  کی  هب  ار  صخش  : قساف -4

.دناسر یم  ررض  دناسرب  عفن  دهاوخ  یم  قمحا : -5

.تسا نوعلم  نآرق  ياج  هس  رد   (2) محر : عطاق  -6

.دوش یم  هبتر  تسپ  : اه هبتر  تسپ  اب  -7

.دوش یم  هدرب  وا  هب  دب  ّنظ  دوش و  یم  مهّتم   : اه مهّتم  اب  -8

.دوش یم  مامت  شعقو (3)  : لافطا اب  -9

تسین رابتعا  ناشیا  زا  زیچ  چیه  رد  : زینکو مالغ  -10

.دیامن یم  ابیز  ترظن  رد  ار  دوخ  ياوران  راک  : سولپاچ اب  -11

.دوش یم  هدرمش  ناشیا  رازبا   (4) تعدب : باحصا  -12

134 ص :

ناگدروخلاس - 1
.دنک یمن  محر  ۀلصو  هدیرب  دوخ  ناشیوخ  زا  هک  یسک  - 2

.تلزنم ناش و  - 3
ریغ ) اهنیا دننام  ،و  اهیباهو ، اهیفوص لثم  دـننک  هفاضا  نید  هب  یلو  دـشابن  نید  تنـس  ماکحا و  لوصا و  زا  هک  يزیچ  ینعی  تعدـب  - 4

(. هعیش
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.دشاب هتشادن  يورخا  يویند و  عفن  وا  اب  تسلاجم  هک  یسک  -13

.دنک یم  تنایخ  وت  دوخ  هب  يزور  دنک  تنایخ  وت  يارب  هک  یسک  اریز  : نئاخ -14

.دیامنن ادیپ  روما  رد  تمادن  ات  دیامن  روش  ، رما رد  يدازآ  تناید و  لقع و  بابرا  اب  : موس

.تسین تسرد  روش  نآ  نودب  هک  اریز  دیامن  نایب  بوخ  ار  لاح  تقیقح  روش  ماقم  رد  : مراهچ

.دیامرف هلازا  ار  وا  لقع  دنوادخ  هک  دیامنن  تنایخ  روش  ماقم  رد  : مجنپ

.دشابن قساف  هبترم و  تسپ  صیرح و  ای  لیخب  ای  نبج (1)  نابحاص  نانز و  زا  دشاب و  نادرم  اب  روش  : مشش

.دنراد تسود  ار  وا  ات  دیامن  یتسود  تبحم و  مدرم  اب  متفه : 

: ار صخش  یتسود  دنک  یم  دایز  تسا  زیچ  هس  هک  تسا  روثام.دنک  تاقالم  ناشیا  اب  شوخ  تروص  اب  متشه : 

.ندومن ناردارب  تاقالم  شوخ  تروص  هب  -1

.نداد وا  يارب  زا  ياج  اهسلجم  رد  -2

.ندناوخ کین  مسا  هب  ار  وا  -3

نآ یتدایز  تابث و  بجوم  هک  دیامن  راهظادراد  تسود  هک  ار  یسک  -4

135 ص :

.سرت - 1
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.تسا

: یصاعم زا  تسا  هراّفک  زیچ  هس  یلع  ای  : دندومرف قلطم  ّیلو  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر.دیامن  مالس  ناشیا  هب  : مهد

.ندومن شاف  ار  مالس  - 1

.نداد ماعط  -2

.ندومن مدرم  باوخ  لاح  رد  ، بش زامن  -3

.دنکب مالس  زین  لافطا  هب  : مهدزای

.تسا یهلا  بضغ  بجوم  ، دنکن مالس  ءاینغا  زا  رتدب  ارقف  رب  : مهدزواد

.دیوگب دنلب  ار  مالس  : مهدزیس

.دیوگب مهدنلبو  دیوگب  باوج  بوخ  دیامن  مالس  وا  هب  یسک  رگا   : مهدراهچ

: دنکن مالس  هفیاط  هدزاود  هب  : مهدزناپ

.يدوهی -1

.ینارصن -2

.سوجم -3

.دشاب یّلخت  لوفشم  هک  یصخش  -4

.هدنروخ بارش  -5

136 ص :
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.دهد یصاعم  تبسن  دوخ  رعش  رد  هک  يرعاش  -6

.هدنروخ ابر  -7

.هدننک قسف  راکشآ  قساف  -8

.تشذگ هک  يوحن  هب  دشاب  مامح  رد  هک  یسک  -9

.دشاب زامن  لوغشم  هک  یسک  -10

.دشاب ّثنخم  هک  یسک  -11

.دشاب يزاب  قلطم  هکلب  درن  جنرطش و  يزاب  لوغشم  هک  یسک  -12

.دیامن هداعا  هبترم  هس  ات  دینشن  ار  مالس  باخم ، هاگره  : مهدزناش

((. مکیلع مالس  )) ًالثم دشاب  عمج  ریمض  هب  مهدفه :

.دیوگب (1) رتهب  ار  مالس  باوج   : مهدجه

بسا راوس  ، رامح راوس  رب  رطاق  راوس  ، هدایپ هب  هراوس  هتسشن ، رب  هدننک  رورم  رایسب ، هب  مک  گرزب ، هب  کچوک  : هدننک مالس  : مهدزون
.رطاق راوس  رب 

.دونشب شوخان  هکنیا  نودب  ، تیفاع مالسا و  رب  دنک  دمح  ، ضرم بحاص  ای  رفاک  اب  تاقالم  تقو  : متسیب

.تسا ناهانگ  نتخیر  ثعاب  هک  هحفاصم  هّصاخ  ، دیامن هقناعم  هحفاصم و  تاقالم  تقو  رد  : مکیو تسیب 

.دوشن دراو  نذا  نودب  رایغاهناخ  رد  : مود تسیب 

137 ص :

.هللا همحر  مکیلع و  مالس  - 1
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دراد و بابحتـسا  هبترم  هس  ات  نآ و  لاثما  (1) و  هللا )) َکَمَحرَی   )) ظفل هب  دنک  تیمست  ار  وا  دنک  هسطع  یـسک  هاگره  : موسو تسیب 
.دیامن كرت  ار  تیمست  نآ  زا  هدایز 

.دنکن حیبقو  تشز  ار  هسطع  : مراهچ تسیب و 

: نتفگ دنکب ب  یهلا  دمح  هسطع  ندینش  تقو  رد  مجنپو : تسیب 

(( .َنیَملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدم  _َ حلَا ))

قیرط نیا  هب  دتسرفب  مه  تاولص  رگا  هچنانچ 

(2) ِهتَیب )) ِلهَا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهللا  یَّلَص  َنیَملاعلا َو  ِّبَر  ِهِّلل  ُدم  _َ حلَا ))

.ددرگ نمیا  نادند  دردو  مشچ  درد  زا 

زور و تفه  ات  گرم  زا  تسا  ناما  هسطع  نوچ  .دتـسرفب  زین  تاولـص  دروآ  اـجب  ار  یهلا  دـمح  دـنکیم  هسطع  هکنآ  : مشـشو تسیب 
هسطع زا  دعب  هک  دنک  نینچ  رگا  ضرم و  زا  تیفاعرب  تسا  لیلد 

: دیوگب دراذگب و  دوخ  غامد  یپ  رب  ار  دوخ  تسد 

ُهللا یَّلَص  ُُهلهَا َو  َوُه  امَک  َاریثَک  ًاد  _ مَح َنیَملاعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدم  _َ حلَا ))

138 ص :

.دیامرف تمحر  ار  وت  دنوادخ  - 1
.داب وا  لآ  دمحم و  ترضح  رب  ادخ  درود  تسا و  نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  شیاتسو  دمح  - 2
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(1) مَّلَس )) ِهلآ َو  ِ_ِّي َو  ّبَنلا ِدَّمَُحم  یلَع 

شرع و ریز  ات  دـیامن  یم  زاورپ  سگم و  زا  تسا  رتگرزب  خـلم و  زا  تسا  رتکچوک  هک  یغرم  پچ  غامد  خاروس  زا  دـیآ  یم  نوریب 
هسطعو تمایق  زور  ات  دیامن  یم  رافغتسا  هدننک  هسطع  يارب  زا 

نآ (2) قدص  زا  تسا  فشاک  تبحص  ثیدح و  رکذ  لاح  رد 

بجوم اهنآ  مارتحاو  تسا  دـنوادخ  ندرمـش  لیلج  اهنآ  ندرمـش  لـیلج  هک.دـیامن  مارکا  ار  نادیفـس  شیر  نیرّمعم و  : متفه تیب و 
.تسا (3) تمایق  عزف  تاجن 

.تسادنوادخ يدونشوخ  بجوم  دیامن  محر  ناکچوک  رب  : متشه تسیب و 

.دنیامن مارتحا  ار  يوقت  نابحاص  : مهن تسیب و 

.تسا باوث  لیصحت  بجوم  هک  دنیامن  مارتحا  ار  هاج  لام و  نابحاص  : ما یس 

139 ص :

ربمغیپ دمحم  رب  ادخ  دورود  مالس و  تسا و  نآ  لها  هکنیا  امک  ریثک  دمح  ، تسا نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  دمح و  - 1
.داب وا  لآ  و 

.تسا راتفگ  یتسار  رب  لیلد  ود  - 2
هداوناخ رد  هدروخلاس  ریپ  دوجو  :» دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ِِهتَُّما » یف  ِّیبَّنلاَک  ِِهلها  یف  ُخـیَّشلَا  :» مالّـسلا هیلع  ُقِداّصلا  َلاق  - 3

ۀحفص 180) رابخالا  یلائل  «.) شتّما رد  تسا  یهلا  ربمغیپ  دننامه  شا 

یگدنز بادآ  ای  هعیرشلا  www.Ghaemiyeh.comبادآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 205زکرم  هحفص 142 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12751/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12751/AKS BARNAMEH/#content_note_133_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12751/AKS BARNAMEH/#content_note_133_3
http://www.ghaemiyeh.com


.رامح رگم  ار  وا  دیامن  یمن  ّدر  هک  دیامنن  ّدر  ار  مارکا  مکی : یس و 

.دیامن تعیاشم  لابقتسا و  ار  وا  دوش  دراو  هک  یسک  مّود : یس و 

.دهد رارق  دوخرب  ریما  ار  وا  دنیشنب  دیوگ  یم  هناخ  بحاص  اج  ره  دوش  یم  دراو  هک  یسک  مّوس : یس و 

 : رگم دیامنن  راهظا  ییاج  ار  سلجم  نخس  : مراهچو یس 

.دوش هتخیر  هک  ینوخ  -1

.دوش لالح  مارح  لام  -2

.مارح جرف  دوش  لالح  -3

.دننکن يوجن (1)  يرگید  روضح  رد  مهاب  رفن  ود  دنشاب  رفن  جنپ  هاگره  : مجنپ یس و 

فالخ هکنیا  رگم  دنک  مخز  ار  وا  تروص  هک  تسا  نآ  لثم  دننکن (2)  زارتحا  وا  رب  دهد  وا  هب  يربخ  یملسم  هاگ  ره  : مشش یس و 
.دیوگب عرش 

کی هکنیا  ای  دراذگ  دوخ  ياهوناز  شیپ  هتسب  عارذ  رب  ار  دوخ  تسد  دنک و  دنلب  وناز  ياه  هساک  ای  دنیـشنن  وناز  راهچ   : متفهو یس 
.دراذگ نآ  يور  رب  ار  يرگید  يوناز  دراذگ و  نیمز  يور  رب  ار  وناز 

دنیشنب دشاب  رت  تسپ  وا  تفرش  زا  هک  یئاج  سلجم  رد  : متشهو یس 

140 ص :

ندز فرح  یشوگ  رد  - 1
.دنزن فرح  يرگید  مالک  رد  - 2
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.تسا عضاوت  راثآ  زا  دشاب و  یضار  نتسشن  نآ  زا  رگا  دزیخرب  ات  دنتسرف  تاولص  وا  رب  هکئالم  دنوادخ و  هک 

تعـسو سلجم  هک  ییاج  ره  ّالاو  دنیـشنب  هدومن  تعاـطا  ار  ییاـج  وا  يارب  دـنداد  تعـسو  رگا  دـش  دراو  هک  سلجم  رد  : مهنو یس 
.دنیشنب دشاب  هتشاد 

.دنیشنب هلبق  هب  ور  : ملهچ

: هک دنیشنن  باتفآ  هب  ور  : مکی ملهچ و 

.دهد یم  رییغت  ار  گنر  -1

.دنک یم  دب  ار  يوب  -2

.دنک یم  هنهک  ار  هماج  -3

.دیامن یم  ثادحا  ندب  رد  درد  -4

: دیوگب درک  ههقهق  رگا  تسا و  ناطیش  زا  هک  دیامن  زارتحا  ههقهق  زا  دنک و  مسبت  ةدنخ  : مود لهچ و 

(1) ینتُقمَت )) َّمُهّللَا ال  ))

.دیامن یم  وحم  نامیا  نامیا و  دناریم و  یم  ار  لد  هک  دیامنن  دایز  ةدنخ  : موس لهچ و 

ندومن مسبت  هچنانچ  تسا  حودمم  یهاگ  هاگ  ، دنک یم  عقو  یب  ار  صخـش  دراد و  یم  رب  ار  وربآ  ، دنکن دایز  یخوش  : مراهچو لهچ 
نمؤم يور  رب 

141 ص :

.رادم نمشد  ارم  ایادخ  - 1
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: هک تسا  روثام  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  هچنانچ  دوش  یم  تبث  وا  لمع  ۀمان  رد  هنسح 

.دسرن وا  هب  ّتلذ  دیوشب  بالگ  هب  ار  دوخ  تروص  دورب و  یتجاح  یپ  سک  ره 

.دیامرف تشهب  لخاد  ار  وا  هتبلا  دنوادخ  ، عضاوت دصف  هب  دروخب  ار  ینموم  روس  هک  یسک 

.دنکن باذع  ار  وا  دسیون و  هنسح  دنوادخ  وا  يارب  زا  نموم  يور  رب  دنک  مسبت  هک  یسک 

.دوش تبثوا  يارب  زا  هنسح  هد  ، درادرب ینموم  ۀماج  زا  یتفاثک  سک  ره  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  و 

.تسا منهج  وا  ياوام  دونشن و  ار  تشهب  يوب  دنک  نینچ  رگا  هک  دیامنن  تیذا  هیاسمه  هب 

.تسا هبترم  يدنلب  بجوم  هک  دیامن  ربص  دیامن  تیذا  وا  هب  هیاسمه  رگا  : مجنپ لهچ و 

.تسا رمع  لوط  لام و  یتدایز  هناخ و  يدابآ  بجوم  هک  دیامن  یکین  هیاسمه  هب  : مشش لهچ و 

.دیامن میسقت  همه  نیب  امیف  هکلب  دزادنین  رفن  کی  هب  سلجم  کی  رد  ار  دوخ  مشچ  : متفه لهچ و 

142 ص :
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.دنکن نوریب  يرگید  ات  درواین  نوریب  ار  دوخ  تسد  هحفاصم  رد  : متشه لهچ و 

تهارک نتفگ  زا  وا  هکنیا  رگم  دریگ  لاوحا  وا  بسن  مسا و  زا  دوش  نیـشنمه  مسا و  زا  دوش  نیـشنمه  وا  اب  یـسک  رگا  : مهن لـهچ و 
.دشاب هتشاد 

.درادن رب  هّرملاب (1)  دوخ  ناردارب  نیب  امیف  ار  دوخ  مشچ  : مهاجنپ

: دشاب هتشاد  تفص  راهچ  هک  یسک  اب  رگم  دنکن  تقادص  : مکی هاجنپ و 

.دناد وخ  بیع  ار  قیدص (2)  بیع  -1

.دناد وخ  یکین  تنیز و  ار  وا  یکینو  وا  تنیز  -2

.دهدن رییغت  بصنم  لام و  قیدص  هب  تبسنار  وا  لاح  -3

.دشاب هتشاد  تردق  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  ، قیدص زا  دنکن  لخب  -4

لمع يوزارت  ینیگنـس  و.دراد  هزور  باوث  تسا و  ناشیا  لامک  هانگ و  عفر  بجوم  ، دـنک کـین  مدرم  اـب  ار  دوخ  قلخ  : مود هاـجنپ و 
وا نامیا  دشاب  هتشاد  هک  ره  هک  تسا  زیچ  راهچ  هک  تسا  روثام  ، تسا

: دنکن ررض  ار  وا  دشاب  هتفرگ  هانگ  ندرگ  ات  اپ  زا  رگا  تسا و  لماک 

.یتسار -1

تنما ءادا  -2

143 ص :

یعفد هبترم و  کی  - 1
تسود - 2
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.ءایح -3

.تسا ترخآ  ایند و  ریخ  عیمج  بجوم  هک  قلخ  نسح  -4

: قلُخ ءوس  و 

.نیراد نارسخ  -1

.قلخ توادع  -2

.تسا هبوت  دشن  لوبق  -3

.درادن ریخ  دشابن  نینچ  رگا  هک  دریگ  تفلا  قلخ  اب  : موسو هاجنپ 

.دشاب وگ  مرنو  مرن  : مراهچ هاجنپ و 

ار اهنآ  زا  یکی  دبایب  سکره  هک  تسا  زیچ  هس  هک  تسا  روثام  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  قداص  زا  دـشاب  ور  هداشگ  : مجنپ هاجنپ و 
.ار تشهب  وا  يارب  دنادرگ  بجاوادخ 

.ندومن قافنا  یگنت  رد  -1

.ندوب ور  هداشگ  ملاع  ۀمه  هب  -2

.دنادب فاصنا  يور  زا  ار  دوخ  تداعس  تیلباق و  ردق و  هک  نداد  فاصنا  دوخ  سفن  هب  -3

عقو وا  نهد  نفعت  زا  دننک  نعل  ار  وا  هکئالم  دراد و  نمشد  ار  وگغورد  دراد و  یم  تسود  دنوادخ  هک  دشاب  وگتسار  : مشـشو هاجنپ 
: لثم دراوم  ضعب  ردو  ددرگاوسر  دوش و  لیلذو  دوش  مامت  راظنا  زا  شرابتعا  و 

144 ص :
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.نمؤم ود  نیب  امیف  حالصا  -1

.نتشاد هّیعرش  تحلصم  -2

.نتخادنا عمط  هب  ار  دالوا  -3

.ندومن وا  اب  یتسود  راهظا  نداد و  هجوز  هب  هدعو  -4

.مصخ رب  ۀبلغ  تهج  ، داهج رد  - 5

.درادن یبیع 

.تسادنوادخ (1) بضغ  بجوم  نآ  فلخ  هک  دیامن  هدعو  هب  افو  : متفه هاجنپ 

لیـصحت رد  ایح  یلب  تسا  ناطیـش  زا  نتـشادن  ایح  تسا و  تشهب  رد  نامیا  تسا و  نامیا  نآ  يایح  هک  دشاب  ایح  اب  : متـشه هاجنپ و 
.تسین نید  ماکحا 

.دیامن عطق  ار  وا  هک  یسک  اب  دنویپ  : مهن هاجنپ و 

.تسا ّتنج  لخاد  ، تّزع ویدنوادخ  وفع  ثعاب  هک  دنک  دوخ  ةویش  ار  وفع  : متصش

145 ص :

ترـضح َهل .» َدهَع  نَِمل ال  َنیِد  ال  :» مّلـسو هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  ُلوُسَر  َلاق  : لاق مالّـسلا  مهیلع  ِهئابآ  نَع  رَفعَج  ِنب  یَـسُوم  نَع  - 1
دهع هب  هک  هکنآ  تسین  ناملسم  :» دندومرف مّلـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

(144/16: راحب «. ) دشابن اردافو  دوخ  نامیپو 
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: هک تسا  نآ  قئالخ  نیرتهب  هکتسا  روثام  هچنانچ  دنک  یکین  يدب  لباقم  رد  : مکی تصش و 

.دنک عطق  ار  وت  هک  ار  یسک  ینک  لصو  -1

.دنک ملظ  وت  هب  هک  ار  یسک  ینک  وفع  -2

دنک يدب  وت  اب  هک  یسک  اب  ییامن  یکین  -3

(1) هک : ناشن  ورف  ار  دوخ  طیغ  مّود : تصش و 

.دنوادخ بضغ  زا  ینمیا  بجوم  -1

.ناطیش غامد  نتخوس  -2

.تسا دیهش  باوث  نتفایرد  -3

هـضراعم دـنوادخ  اـب  هدومن و  بلـسادخ  زا  ار  تمکح  دراد و  یم  خـلت  ار  تاـقوا  دوخرب  هک  دربـن  یـسک  هب  دـسح  مّوس : تصش و 
.هدومن (2)

146 ص :

يذـّلا ال ِنموُملا  َنِم  ًارجَا  ُمَظعَا  مُهاذَا  یلَع  ُِربـصَیَو  َساـّنلا  ُطـِلاُخی  يذـَّلَا  ُنِموُـملَا  :» مّلـسو هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  ُلوُـسَر  َلاـق  - 1
ار ناـنآ  رازآو  دزیمآ  یم  مدرم  اـب  هک  ینمؤم  :» دـندومرف مّلـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  .مُهاذَا » یلَعُِربـصَی  ـالَو  مُهُِطلاـُخی 
« .دـنک یمن  ربص  اـهنآ  تیّذا  ربو  درادـن  شزیمآ  مدرم  اـب  هک  ینموم  نآ  زا  تسا  رتگرزب  شرجا  یهلا  هاگـشیپ  رد  دـنک  یم  لّـمحت 

.9/1  : ماّرو هعومجم 
ار نامیا  دسح  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .َبَطَحلا » ُراّنلا  ُلُکاَت  امَک  َنامیالا  ُلُکاََیل  َدَـسَحلا  َّنِا  :» مالّـسلا هیلع  رَفعَج  یبَا  نَع  - 2

(. 306/2: یفاک « ) .ار مزیه  شتآ  هک  روطنامه  دنک  یم  دوبان  دروخ و  یم 
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.دیامن ربص  وا  دسح  رب  دربدسح ، وا  رب  یسک  رگا  : مراهچو تصش 

: ثعاب هک  اریز  دیامن  دوخ  ۀشیپ  ار  توکس  مجنپ : تصش و 

 . ّتبحم بسک  -1

.تمالس -2

.تاجن -3

.لقع تحار  -4

.تسا نیبتاکلا  مارک  تحار  -5

: کین مالک  اریزدیوگب  ، دشاب کین  نخس  رگا  یلب  .تسا  رایسب  وا  نسح  ناسل و  ظفح  رد  رابخا  و 

.دنک یم  دایز  ار  لام  يزور و  -1

.دنک یم  لیوط  ار  رمع  -2

.دیامن یم  بوبحم  ار  صخش  -3

.تسا تشهب  لوخد  ثعاب  - 4

.دشاب زّزعم  قلخ  دزن  بوبحم و  ادخ  دزن  ات  دیامن  ارادم  قلخ  تب  : مششو تصش 

.درادن دنسپ  دوخرب  ار  هچنآ  ناشیا  رب  ددنسپن  ددنسپ و  یم  دوخرب  ار  هچنآ  نمؤم ، ناردارب  يارب  زا  ددنسپب  : متفه تصش و 

.دشاب ناشیا  هاوخ  ریخ  : متشه تصش و 
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داتفه دوش و  وحم  وا  زا  هئّیس  رازه  داتفه  دوش و  هتشون  وا  يارب  هنسح  رازه  داتفه  یمدق  ره  هب  ات  دیامن  يرای  ار  ناشیا  : مهن تصش و 
.دوش دنلب  وا  يارب  تشهب  رد  هفرغ  رازه 

.دنهد وا  هب  رایسب  باوث  مدق  ره  هب  دوش و  هدیزرمآ  ات  دیامن  ناشیا  ةزانج  عییشت  : مداتفه

.دریگ ورف  ار  ناشیا  تمحر ، ات  دیامن  هقناعم  ناشیا  اب  : مکی داتفه و 

هک یتقو  اـت  تسا  دـنوادخ  تنعل  رد  دـهدن  نذا  هاـگره  هک  دـهد  نذا  وا  ندـیدو  وا  لزنم ، لوخد  ةدارا  تقو  ار  ناـشیا  مّود  داـتفه 
.دنیامن تاقالم  ار  رگیدکی 

.دیامن اّیهم  ناشیا  يارب  زا  کین  شرف  دنوش  دراو  وا  رب  ناگرزب  فارشا  هاگره  : مّوسو داتفه 

ثعاب ( ندومنن لادج  توادع و( قافن و  بجوم  هک  دشاب  قح  بلطم  رد  هچ  رگا  ، دیامنن ناشیا  اب  تموصخ  لادـج و  : مراهچو داتفه 
يا هناخ  تشهب و  يالاب  رد  تسا  يا  هناخ  نتفایرد 

.نآ نییاپ  رد  يا  هناخ  نآ و  طسو  رد 

نابز کـی  ره  زا  بقع  شیپ و  زا  ور و  ود  اـب  دوش  روشحم  تماـیق  زور  هک  دـشابن  ناـبز  ود  ور و  ود  قلخ  هب  تبـسن  : مجنپ داـتفه و 
دزوسب ندب  ات  دوش  لعتشم  نآ  زا  شتآ  ، هدمآ نوریب 

(1)

148 ص :

« .ُلَیِحلا ُهَتلَذَخ  ِِبلاطَملا  ُهوُجُو  َاَطخَا  نَم  :» مالّسلا هیلع  ُِّیلَع  َلاق  - 1
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(1)

.دشاب ادخ  تنعل  رد  هک  دیامنن  ترجه  نینمؤم  زا  زور  هس  زا  هدایز  : مششو داتفه 

.دیامن تقبس  تشهب  هب  ات  دیامن  حلص  هب  تقبس  : متفه داتفه و 

رما تمایق  زور  دیامن و  یضار  ار  وا  ات  تسا  دنوادخ  بضغ  طخس  رد  دیامن  نینچ  هاگره  هک  دیامنن  ّتیذا  نینمؤم  هب  : متشهو داتفه 
.دنزادنا شتآ  رد  ار  وا  هک  دوش  یم 

.دیامنن نینمؤم  هب  تناها  : مهنو داتفه 

.تسا رمع  یهاتوک  رقف و  ثعاب  هک  دیامنن  محر  عطق  : مداتشه

.دوش التبم  هکنآ  رگم  دورن  نوریب  ایند  زا  دنک  نینچ  رگا  هک  ، یبیع ای  هانگ  هب  ار  ینمؤم  دیامنن  شنزرس  : مکی داتشه و 

(2)

تانـسح و زا  تسا  لمع  ۀمان  ندش  یلاخ  بجوم  تسا و  رتدب  ردام  اب  يانز  شـش  یـس و  زا  هک  دـنکن  ار  ناشیا  تبیغ  : مّود داتـشه 
يوب زا  دیآ  یم  نوریب  وا  ناهد  زا  يدنگ  تمایقرد 

.دنوش یم  يّذاتم  رشحم  لها  نآ  نّفعت  زا  هک  رتدب  رادرم 

149 ص :

«. درک دهاوخ  بوکنم  لوذخم و  ار  وا  ریوزت  هلیح و  ، دریگ شیپ  رد  ار  اطخ  هار  هک  سکنآ  :» دندومرف مالّسلا  هیلع  نینموملا  ریما  - 1
138/7: راونالاراحب

، دریگ رارق  تمالم  دروم  هک  یـسک  اسب  هچ  :» دندومرف مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  «. َُهل َبنَذ  الَو  ٍمُولَم  َّبُر  مالّـسلا «: هیلع  َِّیلَع  َلاق  - 2
359 ۀحفص ررغ  تسرهف  « درادن یهانگ  هکنآ  لاح  رد 
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.دوب دهاوخ  کیرش  هدننک  تبیغ  اب  ّالاو  دیامن  ّدر  نّکمتاب  دیامنن و  شوگ  ار  تبیغ  مّوسو : داتشه 

نوریب هدـهع  زا  هتفگ  هچنآ  ات  شتآ  زا  یّلت  رد  ار  وا  دـنوادخ  دراد  زاب  دـیامن  نینچ  رگا  هک  دـنزن  ناشیا  هب  ناتهب  مراـهچو : داتـشه 
.دیآ

.تسا دنوادخ  بضع  بجوم  توادع و  ثعاب  هک  دهدن  ناشیا  هب  شحف  : مجنپ داتشه و 

.ددرگ یم  رب  شدوخ  هب  هک  دنکن  نعل  ناشیا  هب  دنزن و  نینمؤم  هب  هنعط  : مشش داتشه و 

.دربن نمؤم  هب  ، دب ّنظ  متفه : داتشه و 

دنک تاقالم  دشاب  نخس  ضعب  هب  هچ  رگا  ، نمؤم ّتیذا  رب  دیامن  تناعا  سکره  هک  دیامنن  نینمؤم  ّتیذا  هب  تناعا  : متـشه داتـشه و 
سویام «؛ هتشون وا  یناشیپ  رب  هک  یتلاح  رد  تمایق  زور  رد  ار  دنوادخ 

«. دنوادخ تمحر  زا  تسا 

تمایق زور  دنوش و  یمن  تشهب  لخادو  دنا  سان  نیرتدب  نانیچ  نخس  هک  دنکن  ناشیا  نیب  امیف  ینیچ  نخـس  یماّمن و  : مهنو داتـشه 
رشحم لها  نآ  يوب  زا  هک  دیآ  نوریب  ناشیا  ناهد  زا  رایسب  نوخ  كرچ و 

.دندرگ يّذاتم 

.لاسکی تدابع  زا  تسا  رتهب  هک  دیامن  رایسب  دوخ  یصاعم  ایند  يرابتعا  یب  رد  یهلا  تاعونصم  رد  رّکفت  : مدون
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دیما دنکن و  دامتعا  قلخ  هب  دهد و  تروص  ار  وا  يابقع  ایند و  روما  دـنوادخ  ات  دـهد  رارق  ادـخ  هب  ار  دوخ  دامتعا  لّکوت و  : مّود دون 
.ددرگ یم  دیما  ان  هک  دشاب  هتشادن  ناشیا  هب 

لخدـم نآ  رد  ار  ریغ  تسا و  دـنوادخ  تسد  هب  همه  ، اقـشو ضرم  رمع و  لوطو  ررـضو  عفن  قزر و  زا   : روما هک  دـنادب  : مّوسو دوـن 
.تسا شتآ  رد  رفک  تسا و  رفک  كرش  تسا و  كرشم  هک  دنادن 

لقع تعاطا  هکلب  دوش  یم  رتدب  اهنیا  لاثما  شوم و  گس و  رامح و  زا  هک  دیامنن  ار  مهَوو  بضغ  توهش و  زا  تعاطا   : مراهچ دون 
.دوش رتهب  هکئالم  زا  ات  دیامن 

.ددرگ (1) هدیزرمآ  هکنآ  ات  دشاب  راودیما  وا  لضفو  مرک  ۀطساو  هب  دشاب و  فئاخ  ، لامعا تهج  هب  دنوادخ  زا  : مجنپو دون 

.دوش هدیزرمآ  ات  دیامن  کین  دنوادخ  هب  ار  دوخ  نامگ  مشش : دون 

رظن تمایق  رد  دـنوادخ  تسا و  نیّربکتم  ياـج  مّنهج  هک  دـیامنن  ّربکت  زین  قلخ  هب  هکلب  دـیامنن  ّربکت  دـنوادخ  تداـبع  زا  : متفه دون 
تمحر ب

151 ص :

دنت ناگدنب  هب  «.» ُمیحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  ًاعیمَج  َبُونُّذلا  ُرِفغَی  َهللا  َّنِا  َهللا  ِهَمحَر  نِم  اوُطَنقَت  مِهِسُفنَا ال  یلَع  اُوفَرـسَا  َنیّذَلا  َيِدابِع  ای  ُلق  - » 1
ةروس « ) .تسا نابرهمو  هدنزرمآ  دنوادخ  وا  ، دشخب یم  ار  ناهانگ  مامت  دنوادخ  دشابن  دـیما  ان  یهلا  تمحر  زا  وگب  نم  راکهنگ  ور 

ۀیآرمز 53)
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.دشک نیمز  رب  ّربکت  زا  ار  دوخ  ۀماج  هک  یسک  راک و  انز  ریپ  لثم  ، دنک یمن  لوبق  ار  ناشیا  لامعا  دنک و  یمن  ناشیا  يوس 

.دوش هداد  وا  هب  باسح  نودب  رجا  ات  دیامن  ربص  بئاصم  ضارما و  اهالب و  رب  : متشه دون 

.دوش عمج  وا  يارب  زا  ترخآ  ایند و  ریخ  ات  دیامن  رایسب  ار  ادخ  رکذ  : مهنو دون 

ات دروآ  اج  هب  رایـسب  ار  ادخ  ياهتمعن  رکـش  دشاب و  هجرد  مه  تشهب  رد  ءایلوا  ءایبنا و  اب  ات  دشاب  یـضار  دنوادخ  تمـسق  هب  : مدص
.دوش دایز  وا  رب  تمعن  دوشن و  بلس  وا  زا  تمعن 

هللاءاشنا.تسین نیا  زا  شیب  رکذ  شیاجنگ  ارهلاسر  نیا  تسا و  اهنیا  زا  هذاـیز  دـب  وکین و  قـالخا  ترـشاعم و  بادآ  : زیزع ناـج  يا 
؛ دوش لمع  هدش  هتشون  هچنآ  دهد  قیفوت  دنوادخ  نمحّرلا 

مهاوخ مه  سفن  قلخ و  تیب و  لها  ادـخ و  اـب  كولـس  ّتیفیک  رد  يا  هلاـسر  هللاءاـشنا  ترخآ و  اـیند و  يارب  زا  دـنک  یم  تیاـفک 
.دشاب لمکا  ّمتا و  عفنرد  هک  تشون 
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مهدزاود باب 

رفس بادآ  رد 

هراشا

.تسا عفان  بوخ و  هّیعرش  تهج  يارب  زا  اّما  رقس (1) و  زا  تسا  يا  هعطق  رفس  نوچ  تسین  بوخ  هّیعرش  تهج  نودب  رفس  هکنادب 
.دوش یم  افتکا  زیچ  لهچ  هب  یلو  تسا  رایسب  نآ  بادآو   (2)

هب هکنیا  ّالا  دـیامن  یمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  یخولک  گنـس و  چـیه  هک  هبنـش  لثم  ، دورب نوریب  هتفه  ماّیا  زا  کـین  تعاـس  رد  لّوا 
رب شبحاص 

153 ص :

.خزود - 1
یف ّـِالا  ًاـنِعاظ  َنوُکَی  نَا  ِلـِقاعلا  ِلُـجَّرِلل  یغَبنَی  ـال  :» یلَع اـی  َلاـق  : مالّـسلا هیلع  ٍّیلَِعل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِِّیبَّنلا  ِهَّیـصَو  یف  - 2
هیلع یلع  ترـضح  هب  دوخ  يایاصو  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  «. ٍمَّرَُحم ِریَغ  یف  ٍهََّذل  وَا  ٍداعَِمل  وَا  شاعَِمل  ٍهَّمَرَم  ، ثالَث

هب لین  يارب  ای  شاعم  لیـصحت  تراجت و  يارب  ای  روظنم  هس  يارب  رگم  دورب  رفـس  هب  لقاع  ناـسنا  تسین  راوازـس   :» دـندومرف مالّـسلا 
(. 177/3: لئاسو « ) .مارح ریغ  رد  جّرفت  حیرفت و  ياربای  ترخآ  ةریخذ  يونعم و  تالامک 
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.تسا مومذم  هک  دشابن  هبنشکی  زور  ددرگ و  یم 

.تسا هّیما  ینب  زا  تسا و  یسحن  زور  هک  دشابن  هبنشود 

.دیآ یم  رب  يدوز  هب  رفس  نآرد  تجاح.تسا  کین  هبنش  هس  زور 

بوخ رهظزادـعب  ات  هعمج  تسا و  لوسرو  ادـخ  بوبحم  هک  تسا  کین  هبنـشجنپ.تسا  رت  سحن  هبنـشود  زا  هک  دـسابن  هبنـش  راهچ 
.تسا تدابع  زور  نوچ  تسین 

: هام ماّیا  اّما 

.هام مّود 

.هام مشش 

.هام مهد 

.هام مهدزای 

.هام مهدراهچ 

.هام مهدجیه 

.هام مهدزون 

.هام مّودو  تسیب 

.هام مّوسو  تسیب 

.هام مششو  تسیب 

.هام مهنو  تسیب 

154 ص :
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.دوش یمن  دیاع  وا  هب  یتعفنم  ای  دوش  یم  دراو  وا  هب  يا  همدص  ای  نوچ  دنکن  رفس  ماّیا  نیا  ریغ  رد  تسا و  کین  رایسب  رفس  يارب  زا 

.تسا مک  یکی  تسین و  بوخ  رتدایز  راهچ ، زا  دنک و  ادیپ  قیفر  هکلبدورن  اهنت  رفس  هب  : مّود

.دوش ظوفحم  تاّیلب  زا  ات  مالّسلا  هیلعءادهشلادّیس  بانج  تبرت  ای  ، دشاب هتشاد  هارمه  قیقع  رتشگنا   : مّوس

.دیامن اّیهم  ار  جاتحیام  ریاس  هیودا و  نامسیرو و  نزوس  کیخ  همیخ و  ریشمش و  هرفس و  زا  ، ار رفس  جاتحی  ام  : مراهچ

.تسین يرابتعا  ار  ایند  هک  ، دیامن تیصو  : مجنپ

.دیامن لسغ  : مشش

: لثم دش  نینچ  رگا  دنزن و  يزیچ  هب  دب  لاف  : متفه

.وا تسار  بناج  زا  دنک  دایرف  هک  یغالک  -1

.دشاب هدرک  ملع  ار  دوخ  مد  هک  یگس  -2

.دوش تسپ  دوش و  دنلب  هبترم  هس  دنک و  دایرف  يو  رب  دشاب و  هتسشن  وخ  مد  رب  هک  یگرگ  -3

.دورب پچ  بناج  هب  دیایب و  وا  تسار  بناج  زا  هک  ییوهآ  -4

.دنک دایرف  هک  دغج  -5

دیایب وا  يوربور  هک  ییوم  دیفس  ریپ  نز  -6

155 ص :
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.دنشاب هدیرب  ششوگ  هک  یغالا  هدام  -7

.دسرن وا  هب  يررض  سپ   (1) َِکلذ )) نِم  ینمِصعَا  یسفَن َو  یف  ُدِجَا  امِّرَش  نِم  ِّبِر  ای  َِکب  ُتمَصَتِعا  :)) دیوگب

.هدیرخ ار  رفس  نآ  یتمالس  دهدب  قّدصت  متشه :

.درادرب خلت  ماداب  ياصع  دوخ  اب  : مهن

رتهب دـشاب  کنحلا  تحتاب  رگاو  ددرگرب  ملاس  رفـس  نآ  زا  دـیآ  نوریب  هناخ  زا  هنیـسرس  رب  هماّمع  رگا  هک  ددـنب  رـس  رب  هماّمع  : مهد
.تسا

.تسا یمدآ  فرش  زا  هک  درادرب  هشوت  : مهدزای

.دیامنن ففارسا  ، دیامن ظفح  ار  دوخ  ۀقفن  مهدزاود :

.دنک رایسب  مّسبت  اقفر  يور  رب  : مهدزیس

.دیامن ناشیا  يرای  دیامن و  لذب  ناشیا  هب  دوخ  ۀشوت  زا  : مهدراهچ

.هللا رکذ  هب  ّالا  دشاب  تکاس  ًابلاغ  : مهدزناپ

.دوشن هدیچیپ  وا  رب  نیمز  ات  دورب  هار  بش  رخآو  زور  لّوا  رد  : مهدزناش

.دریگب يزیچ  هب  ار  دوخ  تسد  ناویح  زا  ندمآ  نییاپ  تقو   : مهدفه

: دیوگب دراذگب و  زامن  تعکر  ود  دور  نوریب  دهاوخ  یم  هک  یتقو   : مهدجیه

156 ص :

.نآ ّرش  زا  نک  ظفح  ارم  مبایم و  مدوخ  رد  هچنآ  ّرش  زا  منز  یم  گنچ  وتب  ، اراگدرورپ - 1
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(1) یلَمَع .)) َهَِمتاخ  یتَنامَا َو  یتَرِخآ َو  َياینُد َو  یتَیِّرُذ َو  یلام َو  یلهَا َو  یسفَن َو  َکُعِدوَتسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ))

: دیوگب دیامن و  عمج  ار  دوخ  لها  زین  دیامن و  ظفح  ار  وا  تاقّلعتم  عیمج  ادنوادخ 

یف انلَعجا  َّمُهّللَا  انیَلَع  ظَفحا  انظَفحا َو  َّمُهّللَا.ِِبئاـغلا  اـّنِم َو  َدِـهاّشلا  َيِدـَلَو  یلاـم َو  یلهَا َو  یـسفَن َو   َ َهادَـغلا َکُعِدوَتـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ))
((. َِکلضَف َِکتَِیفاع َو  نِم  اِنب  ام  ّرِیَُغت  َکَتَمِعن َو ال  انُبلسَت  َّمُهّللَا ال  َكِراوَج 

(2)

: دیوگب نآ  ةدارا  لاح  رد  ندمآ  نوریب  تقو  مهدزون :

(( رَبکَا ُهللاَا  ))

: هبترم هس  و 

ُذخآ َتنَا  ٍّهباد  َّلُک  َّرَـش  یِنقَو  ٍریَِخب  یل  ِمتخا  ٍریَخ َو  _ِ اذه ب یهجَو  یف  یل  حَـتفا  َّمُهّللَا  )) ُلَّکََوتَا ِهللا  یَلَع  ُلُخدَا َو  ِهللااب  ُجُرخَا َو  ِهللااب  ))
((. میقَتسُم ٍطارِص  یلَع  ّیبَر  َّنِا  اِهتَیِصاِنب 

.ار میریخب  تبقاع  وتناما  مترخآ و  ایند و  منادنزرف و  لام و  لها و  مدوخ و  مراذگ  یم  هعیدو  هب  نم  ادنوادخ ؛ - 1
هانپ رد  هد  رارق  ار و  ام  نک  ظفح  ار و  ناشیا  بئاغو  رـضاح   ، منادـنزرف لاـم و  لـهاو و  مدوخ  متـشاذگ  هعیدو  هب  نم  ؛ ادـنوادخ - 2

.هدن رییغت  امرب  ار  تتیفاع  لضف و  ریگم و  ام  زا  ار  تتمعن  ؛ ادنوادخ ، تدوخ
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میقتسم هار  رب  راگدرورپ  هکیتسردب.تسوت  تسدب  نآ  رایتخا  هک  يا  هدنبنج  ره  رّش  زا  نک  ظفح  ریخ و  هب  میارب  نک  متخ  ار و  ریخ 
دصقم هب  وکین  ابیز و  رادب و  تمالس  نک و  ظفح  تسا  نم  اب  سک  رهو  ارم  ایادخ  (2) .قلفو سان  ةروس  (1) .تسا

.ناسرب

هب ار  دمح  ةروس  دوور و  اجنآ  هب  دهاوخ  یم  هک  دنک  یتمس  هب  ار  دوخ  يور  ، دیـسر هناخ  برد  هب  هک  یتقو  : متـسیب .دوخ  ناکم  - 1
نیتذّوعم نینچمهو  دناوخب  دوخ  پچ  تسار و  ور و  شیپ 

َیِعَم ام  غََّلب  َِلب َو  ینغّ َیِعَم َو  ام  ِلَس  مّ ینمَّلَـس َو  َیِعَم َو  ام  ظَفحا  ینظَفحا َو  َّمُهّللَا  : )) دناوخب نآ  زا  دعب  یـسرکلا و  هیآ  دیحوت و  و  - 2
((. لیمَجلا ِنَسَحلا  َکِغالَِبب 
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(1) َكُریِغ .)) َِظفاح  َكُریَخ َو ال  ِّالا  َریَخ  َكُریَض َو ال  ِّالا  َریَض  َّمُهّللَا.ِکتَرِفغَم ال  َِکناوضِر َو  َِکتَمحَر َو 

: دیوگب نتفر  هار  ماگنه  مود : تسیب 

َتنَا يدُـضَع َو  َتنَا  یئاـجَر َو  َتنَا  یتَِـقث َو  َتنَا  َّمُهّللَا  ِهَرِخـالا  اینُّدـلا َو  ِیف  َهَِیفاـعلا  َوـفَعلا و  َنـیقَیلَا َو  یـسفَِنل  َُکلَئـسَا  ّینِا  َّمُـهّللَا  ))
((. ُریسَا ِ_َك  ُلِصَا َو ب َِکب.يرصان 

(2)

((. ُرَبکَا   ُ هللاَا )) ییالاب رس  رد  دیوگب و  ِهللا )) َناحبُس  )) يریزارس رد  موسو : تسیب 

: دیوگب دمآ  دورف  لزنم  هب  نوچ  مراهچو : تسیب 

« َنیلِزنُملا ُریَخ  َتنَا  ًاکَرابُم َو  ًالَزنَم  ینلِزنَا  ِّبَر  »

(3)

159 ص :

ۀلیـسوب اـم  رب  تشاذـگ  ّتنم  دومن و  اـم  میلعت  ار  نآرق  دومرف و  مالـسا  هب  تیادـه  ار  اـم  هک  تسا  یئادـخ  صوـصخم  شیاتـس  - 1
دادن رارق  نآ  يارب  ارام  ار و  نیا  ام  يارب  زا  درک  رّخسم  هک  یئادخ  تسا  هّزنم  ، مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نداتـسرف 

کمک تُشپ و  رب  ةدننک  لمح  یئوت  : ایادـخ تسا  نایملاع  راگدرورپ  يارب  زا  شیاتـس  میدرگ و  یم  رب  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  و 
تـسین يررـض  چیه  ایادخ.نک : نایامن  دسریم  وت  شـشخب  تشهب و  تممحر و  يوس  هب  هک  یهار  ام  هب  : ادنوادخ راک  رب  يا  هدننک 

.تسین وت  ریغب  یظفاح  چیه  و   ، وت ریخّالا  تسین  يریخ  چیهو  وت  ررض  ّالا 
یتسه نم  روای  وزاب و  نم و  هانپ  دیما و  وت  ، اهلاراب ترخآ  ایند و  رد  تیفلع  شـشخب و  سفن و  نیقی  مهاوخ  یم  وت  زا  ؛ ادـنوادخ - 2

.میامیپ یم  هار  وت  يوس  هبو  مسریم  وت  هب 
ۀیآ 29. نونمؤم  ةروس  - 3
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حیبست دراذـگب و  باوختخر  هب  ار  ولهپ  ، دروآ اج  هب  ار  ءاشع  زامن  لزنم  هب  ندـمآ  دورف  زا  دـعب  دـنام و  ظوفحم  لزنم  نآ  ّرـش  زا  اـت 
دزد زا  حبص  ات  ، دناوخب یسرکلا  هیآ  دنادرگب و  ار  مالسلااهیلع  ارهزۀمطاف 

.دشاب ظوفحم  هریغ  و 

: دیوگب دور  الاب  یپ  ای  يدنلب  ای  یّلت  هب  نوچ  : مجنپو تسیب 

((. ٍفَرَش ِّلُک  یلَع  ُفَرَّشلا  ََکل  َنیَملاعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلا  ُرَبکَا َو    ُ هللاَا ُهللا َو  َِّالا  َهِلا  ُرَبکَا ال    ُ هللاَا ، ُرَبکَا   ُ هللاَا ))

(1)

: دیوگب دنک  مگ  هار  نوچ  مششو : تسیب 

(2) ِهللا )) ِمکُِحب  َقیرَّطلا  َیِلا  اندُشُرا  ُِحلاص  ای  ))

.دیاین دورف  هناخدور  نایم  رد  متفهو : تسیب 

.دیآ دورف  هایگ  فلع و  رپ  لزنم  رد  متشهو : تسیب 

.دیوگب هللا  مسب  هللااب و  ذوعا  اه (3)  هلَی  رد  : مهنو تسیب 

ندش راوس  زا  شیپ  دنیوگب و  دنلب  ناذا  نآ  بقع  رهـش  زا  نتفر  تقو  دیامن  رماو  دناوخب  رایـسب  ار  هانلزنا  يراوس  ماگنه  رد  ما : یس 
: دنناوخب ار  هیآ  نیا  وا  پچ  تسار و  شوگ  رد 

160 ص :

يا هبترم  دـنلب  يدـنلب ، ره  رب  تسا  نایملاع  راگدرورپ  هک  تسوا  يارب  زا  شیاتـس  هللا و  زجی  يدوبعم  تسین  تسا  گرزب  ادـخ  - 1
.تسوت يارب 

.نک یئامنهار  ( هداج  ) هار هب  ار  ام  ادخ  مکح  هب  ربمغیپ  حلاص  يا  - 2
.اه مخو  چیپ  - 3
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(1) داعَم » یِلا  َكُّداَرل  َنآرُقلا  َکیَلَع  َضَرَف  يّذَلا  َّنِا  »

.دیامن تعجارم  دومن  دوخ  تجاح  ءاضق  رفس  رد  نوچ  : مکی یس و 

.دیامن ربخ  رتشیپ  هکلب  دوشن  دراو  لفاغ  : مّود یس و 

.دنکب قّدصت  دیوگب و  هِّلل  ًارکُش  هبترم  دص  دنکب و  زامن  تعکر  ود  دوشب  يراک  هجوتم  هکنآ  زا  شیپ  : مّوس یس و 

.دنکن لقن  ار  رفس  ّرش  ریخ و  لاوحا  : مراهچو یس 

.دتسرفب هفحت (2)  ناتسود  يارب  مجنپ : یس و 

.دوشن کفنم (3)  هلفاق  زا  رفس  رد  : مششو یس 

: دیوگب دوش  راوس  یتشکرب  نوچ  دشاب  ایرد  رفس  رگا  متفه : یس و 

ُهَناحبُس َو ِ_ه  نمَی _ِ ُتاّیوطَم ب ُتاومَّسلا  ِهَمایِقلا َو  َموَی  ُُهتَضبَق  ًاعیمَج  ُضرَالا  هِردَق َو  َّقَح  َهللا  اوُر  َدَق  ام  ِمیحَّرلا َو  ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب  ))
(( َنوُکرُشی اّمَع  یلاعَت 

(4)

(5) میحَر )) ٌروُفََغل  ّیبَر  َّنِا  اهیسُرم  اهیرجَم َو  ِهللا  ِمِسب  ))

: دیوگب درادرب  جوم  ایرد  رگا  : متشه یس و 

(6) َنیِملاّظلا )) َنِم  ُتنُک  ّینِا  َکَناحبُس  َتنَا  ِّالا  َهِلا  ّیح ال  ای  ))

161 ص :

ۀیآ 85. صصق  ةروس  - 1
.تاغوس - 2
.ادج - 3

ۀیآ 67. رمز  ةروس  - 4
ۀیآ 41. دوه  ةروس  - 5
.87 ۀیآ ءایبنا  ةروس  - 6
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.دناوخب یسرکلا  هیآ  و 

.ددرگ نمیا  یگتسخ  زا  دناوخب  ار  هانلَزنَا )) ّانِا  )) دوش هدایپ  نوچ  : مهنو یس 

(( هللاَا :)) دبوگب لّوا  نتشادرب  رد  درادرب و  زیر  گنس  جنپ  دسرت  نآ  ریغ  ای  دزد  ّرش  زا  نوچ  ملهچ :

.مالّسلا هیلع  لیئربج )) :)) مّود

.مالّسلا هیلع  (( یسوم :)) مّوس

 ، هلآو هیلع  هللا  یّلص  (( دمحم  :)) مراهچ

.دشاب (1) ظوفحم  درادهاگن  وخ  اب.مالّسلا  هیلع  (( میهاربا :)) مجنپ

162 ص :

.295 ۀحفص 2 دلج : هیقفلاو 221 ۀحفص 76 دلج : راونالاراحب باتک  رد  باب  نیا  تایاور  - 1
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مهدزیس باب 

هقّرفتم بادآ  رد 

ندرک كاوسم 

.نآ بادآ  شیر و  ندرک  هناش 

.ندرب راک  هب  شوخ  يوب 

نتفرگ نخان 

.تسا لصف  راهچ  باب  نیا  رد  سپ 

163 ص :
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: لّوا لصف 

كاوسم بادآ  رد 

(1)

: كاوسم هکنادب 

.تسا ناربمغیپ  ّتنس  زا  -1

.ناهد ةدننک  كاپ  -2

.مشچ ةدنهد  الج  -3

راگدرورپ يدونشوخ  بجوم  -4

.مغلب ةدننک  عفد  -5

.هظفاح ةدننکدایز  - 6

.تسا مشچ  نتخیر  بآ  ةدننک  فرط  رب  -7

.دوش یم  افتکا  زیچ  هد  هب  تسا  رایسب  نآ  بادآ  و 

165 ص :

.69 ۀحفص دلج 76، : راونالاراحب - 1
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.دزیر یم  ار  نادند  ؛ دشابن ماّمحرد  : لّوا

.دنک یم  نّفعتم  ار  نهد  ؛  دشابن ءالخلا  تیب  رد  : مّود

.ندومن دایز  ینعی  دوش  یم  لد  درد  بجوم  ؛ دشابن اذغ  زا  دعب  مّوس :

.تسا نآ  باوث  یتدایز  لامک و  بجوم  هک  ؛ دشاب وضو  زا  لبق  : مراهچ

.تس ربارب  داتفه  زامن  باوث  هک  ؛ دشاب زامن  زا  لبق  : مجنپ

.دروآ اج  هب  رحس  تقو  رد  : مشش

.دنک نهد  یئانهپ  زا  : متفه

.دشاب یم  كارا  بوپ  زگ و  بوچ  اهنآ  نیرتهب  دشاب و  ناتخرد  بوچ  هب  متشه :

.دشابن رتمک  زور  هس  زا  : مهن

166 ص :
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مّود لصف 

شیر ندومن  هناش  بادآ  رد 

.تسا رایسب  نآ  رد  دیکات  و 

.دنک یم  مکحم  ار  نادند  -1

.دنک یم  عطق  ار  مغلب  -2

.دوش یم  دنزرف  يرایسب  بجوم  -3

.دوش یم  افتکا  زیچ  هدراهچ  هب  نآ  بادآ  زا 

.دروآ اج  هب  زامن  زا  دعب  زامن و  زا  شیپ  : لّوا

.درب یم  ار  يرامیب  هودنا و  ، دشکب هنیس  تمس  هب  ار  هناش  مّود :

رانا ندروخ  هچنانچ  ، درامـشب یکی  یکی  دـشکب و  هناـش  هبترم  داـتفه  شیر  دوش ، رود  نآ  زا  زور  لـهچ  ناطیـش  دـهاوخبرگا  : مّوس
نیمه زین  لسع  ندروخو  ردس  هب  ندب  نتسش  هعمج و  زور  نیریش 

لهچ نآ  دزن  نتفر  زا  شیپ  دوش  اور  دهاوخب  دشاب و  هتشاد  یسک  دزن  یتجاح  رگا.دراد  تیصاخ 

167 ص :
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: دیوگب دلامب و  هنیس  هب  مّود  رد  دناوخب و  هانلَزنَا )) ّانِا   )) لّوا رد  دوش و  اور  دنکب  هناش  ریزارس  هبترم  تفه  الاب و  رس  هبترم 

(1) ناطیَّشلا .)) ِهَسَوسَو  دُّصلا َو  َهَشحَو  َموُمُغل  َموُمُهلا َو  ِنَع  یّ حِّرَس  َّمُهّللَا  ))

: دیوگب دیامن  اهوربا  هب  ادتبا  دریگب و  تسار  تسد  زا  ار  هناش  : مراهچ

(2) يدُهلا )) ِهَنیِزب  ِیَز  یّنّ َّمُهّللَا  ))

.دوش رقف  صرب و  بحاص  دنک و  یم  فیعض  ار  لد  ، دشابن هداتسیا  : مجنپ

.دیامن هناش  بآ  اب  مشش :

.دنک یم  گنت (3)  ار  شیر  ، دشابن مامح  رد   : متفه

.دنکن هناش  هرقن  هب  : متشه

.ار نآ  دیفس  هّصاخ  دنکنار  شیر  يوم  : مهن

: تسا كاندرد  باذع  ناشیا  يارب  زا  دنک و  یمن  ناشیا  هب  تمحر  رظن  دنک و  یمن  مّلکت  ناشیا  اب  دنوادخ  ار  هفیاط  هس 

.دنکب ار  دوخ  شیر  هک  یسک  -1

دیامن ءانمتسا  دوخ  اب  هک  یسک  -2

168 ص :

.نک رود  نم  زا  ار  ناطیش  ۀسوسوو  هنیس  بارطضا  مغ و  یناشیرپ و  ایادخ : - 1
.هدب تنیز  تیاده  تنیز  هب  ارم  ایادخ  - 2

.تسس - 3
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.دهدب طول  هک  یسک  - 3

.تسا دنوادخ  بضغ  ثعاب  هک  دشارتن  : مهد

.تسا شتآ  رد  هک  دشابن  رتدایز  هضیق  زا  هک  دیامن  حالصا  : مهدزای

.دنک یم  امن  دب  ار  تروص  ، دنکن يزاب  تسد  هب  دوخ  شیر  اب  مهدزاود :

.تشذگ مامح  بادآ  رد  هچنانچ  دیامن  باضخ  ار  وا  : مهدزیس

: هک دریگب  هکلب  دریگ  یم  اج  ، نآ رد  ناطیش  دراذگن  دنلب  ار  براش  مهدراهچ :

.دنک یم  مغ  عفر  - 1

.دنک یم  ساوسو  عفر  -2

.تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  (( لوسر )) ّتنس -3

تسا تعسو  بجوم  هعمج  رد  -4

169 ص :
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مّوس لصف 

نتفرگ نخان  بادآ  رد 

زا تسا و  یشومارف  ناطیش و  نتفرگ  اج  ثعاب  نآ  ندوب  دنلب  تسا و  تعـسو  ثعاب  ، دنک یم  عفر  ار  یگرزب  ياه  درد  نآ  نتفرگو 
.دوش یم  رکذ  زیچ  جنپ  نآ  بادآ 

.تسا ساوسو (1)  زا  هک  دریگن  نادند  هب  لّوا :

ات تسا  تراهط  ابو  تسا  تسد  زا  هشیر  عفر  تسا و  يزور  تعـسو  یـسیپ و  هروخ و  زا  تسا  ینمیا  بجوم  ؛ دشاب هعمج  زور  : مّود
.رگید ۀعمج 

پچ تسد  کچوک  تشگنا  هب  دنک  متخ  تسار و  تسد  کچوک  تشگنا  اب  ادتبا  : مّوس

171 ص :

ناطیش - 1
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: دیوگب نتفرگ  هب  عورش  تقو  رد  : مراهچ

(1) ٍدَّمَُحم .))  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِهَّنَس  یلَعَو  ِهللاِاب  ِهللا و  ِمِسب  ))

.براش نتفرگ  هب  ندومن  عورش  لاح  رد  نینچمه  دوش  هداد  وا  هب  يا  هدنب  ندومن  دازآ  باوث   ، دزیرب وا  زا  هک  يا  هزیر  ره  ددع  هب 

: دومن نفد  دیاب  دوش و  یم  ادج  یمدآ  زا  زیچ  تفه  هک  تسا  دراو  هکنانچ  دیامن  نفد  وم (2)  لثم  ار  نخان  : مجنپ

وم -1

.نخان -2

.ضیح نوخ  -3

.ناد هّچب  -4

.نادند -5

.دشاب هدش  نوخ  ةراپ  هک  هفطن  -6

.نوخ -7

172 ص :

.وا لآ  ادخ و  لوسر  ّتنس  ربو  ادخ  دوخ  هب  ادخ و  مانب  - 1
.وسیگ - 2
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مراهچ لصف 

ندرب راک  هب  شوخ  يوب  بادآ  رد 

زیچ تشه  نآ  بادآ  زا  دـیازفا و  یم  ار  عامج  تّوق  ، دـنک یم  مکحم  ار  لدو  تسا  ءایبنا  قالخا  زا  نوچ  تسین  راوازـس  نآ  كرتو 
: دوش یم  رکذ 

.دنام ظوفحم  ماش  ات  شلقع  ات  دیامن  لامعتسا  حبص  لّوا : 

.دوشدایز شباوث  ربارب  رازه  یتعکر  ره  دیامن ، لامعتسا  زامن  تهج  هب  مّود :

.دیامن لامعتسا  وضو  زا  دعب  : مّوس

.دجسم ندش  لخاد  تهج  : مراهچ

.دوش بولقلا  بوبحم  دیامن  لامعتسا  هناخ  زا  ندمآ  نوریب  تقو  : مجنپ

نانز ، دننک لامعتسا  دشاب  یفخم  نآ  گنر  هک  يزیچ  نادرم  مشش :

173 ص :
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.نآ سکع 

.دنکن در  ار  شوخ  يوب  : متفه

هدیزرمآ شناهانگ  هکنیا  رگم  دراذگن  نیمز  رب  دتسرفب و  تاولـص  دراذگ  اه  هدید  رب  دسوبب و  ار  وا  دنهد  وا  هب  یلگ  هاگره  : متـشه
تانسح دوش و  وحم  وا  لمع  ۀمان  زا  نابایب  گیر  ردق  هب  تائیس  دوش و 

.دنسیونب (1) تسا  هدش  هدیشک  قارع  ماش و  هّکم و  نیبام  رد  هک  نابایب  گیر  ردق  هب 

174 ص :

66 ۀحفص ،76 دلج : راونالاراحب باتک  رد  لصف  نیا  تایاور  - 1
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مهدراهچ باب 

تجاح ءاضق  نید و  ءادا  شاعم و  تعسو  شزرمآ و  تهج  هعفان  ۀیعدا  راکذا و  لامعا و  رد 

هراشا

 : تهج هک  لامعا ، راکذا و  هیعدا و  زا  لیلق  ردق  رد 

.ناهانگ شزرمآ  -1

.شاعم تعسو  -2

.اهیشوخان عفر  -3

.نید ءادا  -4

جئاوح ءاضق  -5

راصتخا رب  انب  نوچ  نکیلو  دوش  یم  دافتـسم  رابخا  زا  اهنآ  رب  هداـیز  ّـالاو  دوش  یم  راـصتقا  زیچ  جـنپ  هب  کـیره  يارب  زا  تسا  عفاـن 
.دوش یم  راصتخا  ردق  نیمه  هب  تسا 

حبص زامن  زا  دعب  سکره  هک  تسا  دراو  هچنانچ  تسا  رافغتسا  : لّوا

175 ص :
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ناهانگ هراّفک  ، دـیوگب هبترم  داتفه  رگا  رـصع  زامن  زا  دـعب  دوش و  هدـیزرمآ  وا  هانگ  رازه  داتفه  ، دـیوگب هللا )) ُرِقغَتـسَا  )) هبترم داتفه 
: دیوگب هبترم  هس  رگا  تشذگ و  باوخ  تقو  رافغتسا  تسا و  وا  ۀلاس  داتفه 

ٍدَّمَُحم َو ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِلَُصی  َیّ نَا  ّیِّلَُصی  نَا  ُُهلَئسَا  ِمارکِءالا َو  ِلالَجلاوَذ َو  میحَّرلا  ُنمحَّرلَا  مّوُیَقلا  َوُه  ِّالا  َهِلا  يَّذلا ال  هللا  ُرِقغَتسَا  ))
(( .َّیَلَع بُوتَی  نَا 

(1)

.دوش هدیزرمآ  وا  ةریبک  هانگ  لهچ 

دوش یمن  غراف  زامن  وضو و  زا  هک  هبترم  تفه  نمؤم  ربق  رـس  رب  زامن و  رد  وضو و  لاح  رد  تسا  هانلاَزنَا )) ّانِا  )) ةروس ندـناوخ  مّود :
دوخ هکنیا  رگم  دزیخ  یمن  رب  ربق  رس  زا  هدیزرمآ و  رگم 

دیامن و شزرمآ  بلط  ربق  بحاص  يارب  زا  تمایق  ات  هک  ربق  نآ  رس  رب  دیامرف  قلخ  یکلم  دنوادخ  دنوش و  هدیزرمآ  ربق  بحاصو  وا 
.دنک تشهب  لخاد  ار  وا  ات  دشاب  وا  اب  تمایق  ات 

.دوش هدیزرمآ  هکنیا  رگم  دورن  نییاپ  ولگ  زا  هک  نآ  ندروخ  نیمز و  زا  ماعط  ياه  هدرخ  نتشادرب  مّوس :

ۀتفه ناهانگ  ةراّفک  هعمج  ياه  زور  هک  تسا  اعد  ندناوخ  : مراهچ

176 ص :

وا زا  يراوگرزب و  لالج و  بحاص  نابرهم و  ةدـنیاشخب  ةدـنیاپ  ةدـنز  نآ  وا  زج  يدوبعم  تسین  هک  یئادـخ  زا  مهاوخ  شزرمآ  - 1
.دریذپب ارم  ۀبوتو  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دتسرفب  دورد  هک  مهاوخ 
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: تسا هتشذگ 

َهَّحَّصلا َنمَالا َو  َهَرِفغَملا َو  َهَعَّدلا َو  َهَعَّسلا َو  َُکلَئسَا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِلَُصت  َیّ نَا  َُکلَئـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب  ))
َقیفّوَتلا َربَّصلاَو َو  َرکُّشلا  َدصَقلا َو  َهَِیفاعلاَو و  َوفَعلا  َهَمصِعلا َو  َو 

ُُهتَدلَوَو َو یتَّبَحَا  ُهَتبَبحَا َو  نَم  ِّبَر َو  ای  َکیف  یناوِخا  یَتبارَق َو  یتَیب َو  َلهَا  ِّبَر  ای  َِکلذـِب  مُمع  اَو  اینُّدـلا  ِهَرِخَِالل َو  يرُوُما  عیمَج  یف 
َِکتَعاط َو یلَع  َربَّصلا  َُکلَئسَا  ّینِا  ِتانِمؤُملا  َنینِمؤُملا َو  َنِم  ینََدلَو 

َکِهجَو یِلا  َرَظَّنلا  َِکتَمِعِنل َو  َرکُّـشلا  ِنامیالا َو  َِقیاقَح  ٍنِطوَم َو  ِّلُک  یف  َقدِّصلا  َکِمکُِحل َو  َربَّصلا  َُکلَئـسَاَو  َِکتَیِـصعَم  نَع  َربَّصلا 
((. َنیمِحاّرلا َمَحرَا  ای  َِکتَمحَِرب  ِتاِحلاّصلا  ُِّمُتت  َِکتَمِعِنب  َّنِاَف  ، میرَکلا
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هدنز تسوا  يارب  زا  شیاتـس  دمحو و  کُلم  درادن  کیرـش  هک  تسا  یئاتکی  هللا  زجب  يدوبعم  تسین   (1) .نانابرهم نیرت  میحر  يا 
تسوا تسدب  ریخ  دریم  یمن  هک  تسا  يا  هدنز  وا  دنک  یم  هدنز  دنارمیم و  دناریمیم و  دنک و  یم 

.تسا رداق  زیچ  ره  رب  وا  دریم و  یمن  وا  و 

: تسا عفان  شاعم  تعسو  يارب  زا  هک  يزیچ  جنپ  اّما  و 

هراشا

تـشهب برد  ندـیبوک  بجوم  تسا و  رت  لماک  نآ  باوث  ، دـیوگب نینچ  رگا  حبـص و  زاـمن  زا  دـعب  هللا )) َناحبُـس   )) هبترم یـس  : لّوا
.تسا

178 ص :

ییُحی َو ُدـمَحلا  َُهل  ُکلُملا َو  َُهل  ، َهل َکیرَـش  ُهَدـحَو ال  ُهللا  ِّالا  َهِلا  ال  : )) هبترم هد  دـیوگب  نآ  بورغ  باـتفآ و  عولط  زا  شیپ  رگا  و  - 1
(( .ٌریدَق ٍیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  ریَخلا َو  ِهِدَِیب  ُتوُمَی  ُّیَح ال  َوُه  ییُحی  ُتیُمی َو 
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(1) هِدمَِحب .)) ِهللا َو  َناحبُس.میظَعلا  ِهللا  َناحبُس  ))

: هبترم دص  مّود :

(2) .نیبُملا )) ُّقَحلا  َِکلَملا  ُهللا  ِّالا  َهِلا  ال  ))

: دیوگب هبترم  هد  حبص  زامن  زا  دعب  مّوس :

(3) .ِهلضَف )) نِم  ُُهلَئسَا  َهللاُرِفغَتسَا.هِدمَِحب َو  ِمیظَعلا َو  ِهللا  َناحبُس  ))

.بیقعت هب  لاغتشا  اب  دیآ  رب  باتفآ  ات  دنیشنب  دوخ  يّالصم  رب  حبص  زامن  زادعب  مراهچ :

تعـسو ثعاب  زیچ  هدزناش  تسا و  رقف  ثعاب  زیچ  هدزناش  هک  تسا  روثام  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملااریما  باـنج  زا  هک  یثیدـح  هب  : مجنپ
.دیامن لمع  ،

: تسا رقف  ثعاب  هک  يزیچ  هدزناش  اما 

نتشادن رب  هناخ  زا  توبکنع  رات  -1

.مامح نیمز  رد  ندرک  لوب  - 2

زیچ تبانج  اب  -3

179 ص :

.تسوا يارب  زا  شیاتس  دمح و  ادخ و  تسا  هّزنم  گرزب ، يادخ  تسا  هّزنم  - 1
.تسا راکشآ  قح و  هاشداپ  هک  هللا  زجب  يدوبعم  تسین  - 2

.وا لضف  زا  مهاوخ  یم  وا و  زا  منک  یم  شزرمآ  بلط  میامن  یم  ار  وا  شیاتسو  دمح  گرزب و  دنوادخ  تسا  هّزنم  - 3
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تدومن لالخ  زگ  پوچ  هب  -4

.ندومن هناش  هداتسیا  -5

.ندراذگ هناخ  رد  هبورکاخ  -6

.ندروخ غورد  مسق  -7

.ندومن انز  -8

.ندیزرو صرح  -9

.ندومن ءاشع  برغم و  زامن  نایم  باوخ  -10

.ندیباوخ باتفآ  عولط  زا  شیپ  -11

.ندومن ییوگ  غورد  هب  تداع  -12

.نداد شوگ  انغ (1)  رایسب  -13

.ندومن لئاس  ّدر  -14

.ندومنن تشیعم  رد  ریبدت   15

.ندومن محر  عطق  -16

تسا تعسو  ثعاب  هک  يزیچ  هدزناش  اما  و 

.زامن ود  نایم  ندرک  عمج  -1

.رصعو حبص  زامن  زا  دعب  بیقعت  -2

.محر هحلص  -3

180 ص :

زاوآ - 1
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.ندرک بوراج  ار  هناخ  طایح  -4

.ینید ناردارب  اب  ندرک  تاساوم  -5

.ندومن يزور  بلط  حبص  لوا  -6

ندومن رافغتسا  -7

.ندومن تناماّدر  -8

((. هللا ِّالا  َهِلا  ال   )) ینعی ، نتفگ قح  نخس  -9

.ندومن ءالخلا  تیب  رد  نخس  كرت  -10

.ندومن صرح  كرت  -11

.ندرکرکش -12

.ندومن بانتجا  غورد  مسق  زا  -13

 . نتسش تسد  ماعط  زا  شیپ  -14

.ندروخ دزیر  یم  نوریب  هرفس  زا  ار  هچنآ  - 15

.ندومن ناذا  تیاکح  -16

: تسا عفان  یشوخان  يارب  زا  هک  يزیچ  جنپ  اما  و 

.ندومن قّدصت  : لّوا

: دیوگب هبترم  هس  دراذگب و  درد  عضوم  رب  تسد  مّود :

ُدیزَی َنینِمؤُمِلل َو ال  ٌهَمحَر  ُءافِش َو  َوُه  ام  ِنآرُقلا  َنِم  ُلِّزَُننَو  » 

181 ص :
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(1) ًاراسَخ » ِّالا  َنیِملاّظلا 

.دروخب رامیب  هتسش  وضو  اب  كاپ ، بآ  اب  هتشون  فرظ  رب  ار  یسرکلا  هیآ  دمح و  ةروس  : مّوس

: هبترم لهچ  حبص  زامن  زا  دعب  : مراهچ

(2) َنیَملاعلا )) ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلَا  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمس  _ِ ب ))

(3) میظَعلا )) ِّیلَعلا  ِهللا  _ِ ِّالا ب َهَُّوق  الَو  َلوَح  الَو  َنیِقلاخلا  ُنَسحَا  ُهللا  َكَرابَت  ِلیکَولا  َمِعن  ُهللا َو  اَُنبسَح  ))

ملقاب دیـسیونب  ذغاک  ۀچراپ  هس  رب  بت ، تهج  هماقا  ناذا و  نتفگ  زا  دعب  دـناوخب و  دـمح  هبترم  تفه  دـیاشگب و  نابیرگ  دـنب  : مجنپ
دناوخ ناوتن  هک  یعون  هب  کیراب 

(4) رّوُنلا .)) ءایربِکلا َو  ِهَّزِعلا َو  يِذ  ِهللا  ِمس  _ِ ب ))

دروخب اتشان  ار  یکی  يزور  دچیپب و  رّودم  ار  ذغاک 

: دیوگب هبترم  هس  دراذگب و  درد  عضوم  رب  تسد  یعضوم  ره  درد  يارب  زا 

ُعیمَّسلا َوُه  ِراهَّنلا َو  ِلیَّللا َو  ِیف  ام  َُهل  َنَکَس  يّذَلا  _ِ َُکتنَکَس ب نُکُسا  ))

182 ص :

.82 ۀیآ ءارسا  ةروس  - 1
تایآ 1و2 دمح  ةروس  - 2

ۀلیـسوب رگم  یتوق  تکرح و  تسینو  تسا  قلاخ  نیرتهب  هک  یئادـخ  داب  هتـسجخ  .سا  لـیکو  نیرتهب  اراـم و  ادـخ  تسا  یفاـک  - 3
.گرزب هبترم  دنلب  دنوادخ 

.تسا رون  یگزب و  تّزع و  بحاص  هک  یئادخ  مانب  - 4
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(1) میلَعلا .))

: دیوگب هبترم  تفه  برغمو  حبص  زامن  زا  دعب  دشاب  ملاس  الب  عون  داتفه  زا  دهاوخب  رگا  و 

(( . میظَعلا ِّیلَعلا  ِهللا  _ِ ِّالا ب َهَُّوق  الَو  َلوَح  ِمیحَّرلا ال  ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمس  _ِ ب ))

ّانِا )) هبترم یـس  دـمح  زا  دـعب  لوا  تعکر  ، تسا تـعکر  ود  نآ  دـنکن و  كرت  هـتبلا  ار  هاـم  لوا  زاـمن  یهاـم  ره  یتمالـس  يارب  زا  و 
تسا هدیرخ  ار  هام  مامت  یتمالس  دنکب  یقّدصت  زامن  زا  دعب  و  هانلَزنَا ))

: تسا عفان  نید  يادا  يارب  زا  هک  يزیچ  چنپ  اما  و 

: نتفگ رایسب  -1

(2) َكاوِس .)) نَّمَع  َِکلضَف  _ِ َکِمارَح َو ب نَع  َِکلالَِحب  یِننغَا  َّمُهّللَا  ))

.ندناوخ هانلَزنَا )) ّان  ))ِ هبترم دص  يزور  : مّود

: دیوگب رایسب  : مّوس

ِهَوعَد َبیُجم  ِنازحَالا َو  َبِهذُم  ِّمَغلا َو  َسِّفَنُم  ِّمَهلا َو  َجِراف  ای  ))

183 ص :

.تساناد اونش و  وا  تسا و  مارآ  وا  يارب  تسا  زور  بش و  رد  هچنآ  هک  یسک  ۀلیسو  هب  ارت  منکیم  نکاس  وش  مارآ  - 1
.نادرگ مزاین  یب  دوخ  ریغ  زا  تلضف  هب  ،و  زاین یب  تماذح  زا  ارم  تلالح  ۀلیسوب  ؛ ادنوادخ - 2
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َكاوِس نَم  ِهَمحَر  نَع  اِهب  یِنیَنُغت  ًهَمحَر  ینمَحراَف  ٍءیَش  ِّلُک  ُنمحَر  ینامحَر َو  َتنَا  ، امُهَمیحَرَو ِهَرِخَالا  اینُّدلا َو  َنمحَر  ای.نیّرَطضُملا 
((. میرَک ای  ِنیَّدلا  ِیّنَع  َیِضقَوَو 

(1)

: هبترم لهچ  هضیرف (2)  زامن  زا  دعب  : مراهچ

.نتفگ (3) .رَبکَا .)) ُهللا  ُهللا َو  َِّالا  َهِلا  الَو  ِهِّلل  ُدمَحلاَو  ِهللا  ناحبُس  )) 

.نداد هقدص  : مجنپ

: تسا عفان  تجاح  ءاضق  يارب  زا  هک  زیچ  جنپ  نآ  اما 

هبترم رازه  هدومنن  مّلکت  یسک  اب  هتشگن و  هلبق  زا  ءاشع  زامن  زا  دعب  هعمج  بش  رد  : لّوا

.تسا بّرجم  ، هعمج بش  راهچ  ات  دیوگب  رُوبَص  ای 

(4) ِبئاجَعلا .)) َعیَدب  ای  دیوگب ((: هبترم  رازه  زامن  ره  زا  دعب  دروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  دنک  لسغ  هعمج  بش  رد  زین  : مّود

: هبترم لهچ  هضیرف  زامن  زا  دعب  : مّوس

184 ص :

ایند و رد  ةدنـشخب  نابرهم و  يا  ، ناگدـنامرد نیرطـضم و  ياعد  ةدـتتک  تباجا  يا  نزح و  مغ و  ینارگن و  ةدـننک  فرط  رب  يا  - 1
تمحر نآۀلیـسوب  موش و  زاـین  یب  نارگید  تمحر  زا  هک  نک  محر  ارم  يروط  سپ  یناـبرهم  يزیچ  ره  نم و  هب  تبـسن  وت  ، ترخآ

.رگشیاشخب يا  ، امرف ادا  ار  مضرق 
.بجاو - 2

.تسا رتگرزب  وا  ادخ و  زجب  يدوبعم  تسین  تسوا و  يارب  شیاتس  ادخ و  تسا  هّزنم  - 3
.بئاجع ةدننیرفآ  يا  - 4
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((. .رَبکَا ُهللا  ُهللا َو  َِّالا  َهِلا  الَو  ِهِّلل  ُدمَحلاَو  ِهللا  ناحبُس  )) 

دهاوخب تجاح  دعب  دیوگب 

(( میحَر اـی   )) نـینچمه نـمحَر )) اـی   )) نـینچمه دوـش  عـطق  سفن  هـک  يردـق  هـب  دـیوگب  هللاَا )) اـی   )) عوـشخ عوـضخ و  اـب  مراـهچ :
، دوش اور  هتبلا  دهاوخب  ار  دوخ  تجاح  دعب  نیمِحاَّرلا )) َمَحرَا  ای  )) نینچمه

قلاخ ترضح  تیانع  تناعا و  هب  هلاسر  نیا  رد  دوب  دارم  هچنآ  دش  مامت 

الَو َلوَح  ،َو ال  ریدَج َِهباجِءالا  _ِ بَو ریدَق  ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُّهَنِا  یـضرَی  ُبُِحی َو  ُهّ ام  ِِرئاِسب  اهیف َو  ام  _ِ ِلَمَعِلل ب یناوِخا  ُهللا َو  ِِینَقَّفَو  هَیربلا 
(( َنیَملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحل   َ میظَعلا َو ِّیلَعلا  ِهللا  _ِ ِّالا ب َهَُّوق 

(1)

185 ص :

تـسا رداق  يزیچ  ره  رب  وا  هک  دیامرف  اطع  ینید  ناردارب  نم و  هب  دراد  یم  تسود  هچنآ  هب  هلاسر و  نیا  هب  لمع  قیفوت  دنوادخ  - 1
صوصخم شیاتـس  دـمح و  گرزب و  ۀـبترم  دـنلب  دـنوادخ  ۀلیـسو  هب  رگم  یتوق  لوـح و  تسین  تساـناوت و  تجاـح  ندروآرب  هبو 

.تسا نایناهج  راگدرورپ 
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نید لوصا  نایب  رد 

دیحوت

: لیلد تفه  هب  هناش  ّزع  دنوادخ  یگناگی  ینعی 

 . تکرش ببس  هب  دوش  یم  دساف  ملاع  دشاب ، کیرش  ار  وا  رگا  هکنآ  : لّوا

.دشاب یم  صقن  دشاب  کیرش  ار  وا  رگا  : مّود

.دومن یم  تایح  راهظا  دوب  رگید  ياذدخ  رگا  دنا  هدمآ  دحاو  دنوادخ  دزن  زا  مامت  ناربمغیپ  : مّوس

.تسینادخ زجاع  يادخ  دناوتن  رگا  دیامن و  یم  لماک  روا ا  ییادخ  يرگید  عفر  هب  دشاب  رداق  رگا  اهنآ  زا  یکی  هکنآ   : مراهچ

تـسار رگا  تسین و  صقانادخ  دشاب و  یم  صقن  هتفگ  غورد  رگا  مرادن  کیرـش  نم  هک  هدومرف  ناربمغیپ  هب  دـنوادخ  هکنآ  مجنپ :
.تسا تباث  بلطم  هتفگ 

لوبق ود  ره  ار  ادخ  کی  ّالاو  دنک  تباث  دنک  هدایز  ياعّدا  هکره  : مشش

187 ص :
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.میراد

هدشن وا  ياعّدا  هکنآ  لاح  دشاب و  میدق  دیاب  زین  وا  دوش و  حضاو  ندوب  رد  ات  دهاوخ  یم  هطـساو  هدایز  ای  زیچ  ود  نایم  هکنآ   : متفه
: دشاب یم  تشه  اهنآ  ةدمع  دشاب و  یم  کین  تفص  دنوادخ  ۀّیتوبث  تافص  و 

.تردق : لّوا

.ملع : مّود

.تایح : مّوس

.هدوب هشیمه  : مراهچ

.تسه هشیمه  : مجنپ

.دشاب یم  وگتسار  : مشش

.دیوگ یم  نخس  : متفه

.دراد هدارا   : متشه

دشاب یم  صقن  تفص  ره  دنوادخ  ۀّیبلـس  تافـص  دشاب و  لماک  دیاب  اذدخ  تسا و  لامک  اهنیا  هک  تسا  نآ  تافـص  نیا  رب  لیلد  و 
.دشاب یم  تفه  اهنآ  ةدمع  دوش و  یمن  تفای  دنوادخ  رد  اهنآ  ینعی 

.ندوب مسج  لّوا :

.ندوب بّکرم  مّود :

.ندوب یندید  مّوس :
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.ندوب ثداوح  لحم  : مراهچ

.نتشاد يرما  رد  کیرش  : مجنپ

.نتشاد جایتحا  مشش :

دـشاب یم  صقناهنآ  هک  اریز  تسین  دنوادخ  رد  تافـص  نیا  کی  چیه  هک  تاذ  زا  نتـشاد  هدایز  تافـص  ینعی.نتـشاد  یناعم  : متفه
تافص ای  تسا  تاذ  تافص  ای  هّیتوبث  تافصو  دشاب  یمندنوادخ  رد  صقن 

.دشابن یهاگ  دوش  یم  لعف  تفص  تسه و  هدوب و  وا  اب  هشیمه  تاذ  تافص  هک  تسا  نآ  اهنآ  نایم  قرف  لعف و 

: لصا جنپ  نیا  زا  مّود :

تّوبن

: لیلد شش  هب  مّلس  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  یفطصم  دمحم  بانج  توبن  ینعی  تسا 

ملع و ره  رد  ءایـصوا  زا و  رهاـظ و  هب  تشوـننو  دـناوخنو  درکن  يداتـسا  يدرگاـش و  باـنج  نآ  ملـسم  رفاـک و  لوـق  هب  هـکنآ  : لّوا
.دشاب یم  لاحم  نآ  نودب  تداع  رد  هک  جراخ  ملعم  میلعت  یب  دش  یم  رداص  ینانخس 

هک .دـش  یمن  دراو  مه  نآرق  رد  دوبن  اهنآ  رد  رگا  هدـش و  وا  لاح  نایب  ماقم  دـنچ  لیجنا  تاروت و  امّیـس (1)  اهباتک  رد  هکنآ   : مّود
لوبق مصخ (2)  هک  ار  يزیچ 
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.هدومرف داریا  نآرق  رد  ماقم  دنچ  رد  هکنآ  لاح  تسا و  حضاو  نآ  نالطب  نتفرگ  دوخ  لیلد  درادن 

دشاب یم  ملع  رحـس  هک  اریز  ، دور یمن  اهنآ  رد  رحـس  لامتحا  هک  هدش  رداص  بانج  نآ  زا  تداع  زا  نوریب  روما  رتاوت  هب  هکنآ  : مّوس
یملعم زا  تفرگن  میلعت  بانج  نآ 

.ار برع  ءاحصف  دومن  زجاع  وا  تغالب  تحاصف و  هک  دروآ  ینآرق  هکنآ  مراهچ :

دوب و رفک  نایغط  نامز  وا  نامز  هدوب و  يربمغیپ  ۀـبترم  قحتـسم  وا  لثم  هک  بانج  نآ  زا  یتالامک  هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  هکنآ  : مجنپ
.دوش قلخ  يوس  هب  لسرم  وا  لثم  هک  دومن  یم  اضتقا  ناگدنب  رب  دنوادخ  فطل  ةدعاق 

اریز دیامنب  حضاو  ار  وا  بذک  ملع ، قیرط  هب  هک  درامگب  ار  یصخش  هدوبن  ربمغیپ  وا  رگا  هک  ًالقع  دوب  مزال  دنوادخ  رب  هکنآ  : مشش
.دشاب یم  تمکح  ياضتقم  نیا  هک 

لصا جنپ  نیا  زا  مّوس 

ینامسج داعم 

: لیلد شش  هب  دشاب  یم 

یم حیبق  ادخ  رب  دومن ، ملظ  هک  یندب  رد  دـشابن  ءازج  رگا  دوش  یمن  ًابلاغ  ایند  هب  وا  ءازجو  تسا  رایـسب  مدآ  ینب  رد  ملظ  هکنآ  لّوا :
.دشاب

ِدیع باوث و  ةدعو  دنچ و  يروما  هب  هدومرف  فیلکت  دنوادخ  هکنآ  مّود :
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دوش و هدیاف  یب  فیلکت  ّالاو  دشاب  ییازج  زور  دـیاب  دـسر  یمن  ایند  رد  هاگره  يرـصنع و  ندـب  نیمه  رد  هدـنیآ  رد  هدومرف  باقع 
.دیآ یم  مزال  بذک 

.هدومرف زور  نآ  ندمآ  هب  حیرصت  دیجم  نآرق  امّیس  ناربمغیپ  ياهباتک  رد  هکنآ  : مّوس

.دیآ یم  مزال  ثبع (1)  نیفّلکم  شنیرفآ  نآ  دشابن  رگآ  هکنآ  مراهچ :

.دنیامن یم  دساف  ملظ  هب  ار  ملاع  قلخ  دشاب  هدشن  وا  نایبرگ  رگا  هدش و  وا  رب  قح  اهنید  لها  قافتا  هکنآ  مجنپ :

لصا جنپ  نیا  زا  مراهچ 

لدع

: لیلد شش  هب  دنا  هدرمش  بهذم  لصا  ار  وا  هک  دشاب  یم 

.تسین زیاج  ادخ  رب  تسا و  حیبق  ملظ  هکنآ  لّوا :

.تسین جاتحم  ادخو  تسا  جایتحا  ببس  هب  ملظ  هکنآ  : مّود

.دیامن یم  ملظ  دوخ  هنوگچ  هدومن  ملظ  زا  عنم  ادخ  هکنآ  مّوس :

.وا لدع  رد  تسا  حیرص  ینامسآ  ياهباتک  هکنآ  مراهچ :

.تسوا لدع  دیآ  یم  رب  وا  شنیرفآ  مظن  زا  هچنآ  : مجنپ

.وا نخس  زا  دامتعا  دوش  یم  عفد  ملظ  لامتحا  هب  هکنآ  مشش :

: لصا جنپ  نیا  زا   : مجنپ
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تماما

: لیلد راهچ  هب  هعیش  ماما  هدزاود  تماما  ینعی  هدرمش  بهذم  لصا  هک 

دومن رما  نیا  راهظا  ناشیا ، ریغ  هک  ره  دیامن و  دوخ  رما  راهظا  هک  تسا  موصعم  ماما  بصن  یضتقم  ملاع  دنوادخ  فطل  هکنآ  لّوا :
مالک لحم  ناشیا  تمصع  هدوبن و  موصعم  ناشیا  رصع  رد 

جراوخ (2). باّصن (1) و  نوچ  تسا  حضاو  ناشیا  دانع  هک  يا  هقرف  رگم  قفاومو  فلاخم  دزن  تسین 

غورد ناشیا  هک  رتاوتم  ثیداحا  زا  دـیآ  یم  رب  ناشیا  تادابع  تالامک  قیرط  زا  ًاعطق و  دـندومن  تماـما  ءاـعّدا  کـی  ره  هکنآ  مّود :
.دنا هدوبن  وگ 

.جراخ رد  تسا  لاحم  مّلعم  یب  مولع  نآ  هک  جراخ  زا  میلعت  یب  هدیسر  ناشیا  زا  یمولع  مّوس :

دوهعم ددـع  ناشیا  ریغ  ردو  دنا (3)  هدزاود  وا  زادعب  ۀـفیلخ  هک  هدیـسر  رتاوتم  مّلـس  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  هکنآ   : مراهچ
مالّسلاو تسین 

.دنهدیم مانشد  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  هک  یناسک  - 1
دندومن جورخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  رب  هک  یناسک  - 2

ددعلا :103/2-و224. میقتسملا طارص  273/1: یمق ریسفت  :54/1و448/2 هّمغلا فشک  :300/1و265و285، بوشآ رهش  نبا  بقانم  - 3
183: فراـعملا بـیرقت  ،85: یناـمعن تـبیغ  53: یـسوطلا هـبیغ  .347/2: دــیفم خیــش  داـشرا  :67و77و281 نیّدـلا لاـمک  ،77: هّیوقلا

.دیاشن رصتخم  نیا  رد  نآ  شیاجنگ  هک  (( ینس عیش و   )) نیقیرف ةربتعم  بتک  زا  يرایسب  :266و  رثالاهیافک
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ِنَع ُقِطنَی  ام  :» دیامرف یم  رگید  ۀـیآ  ردو  (( 7 ۀیآ رـشح  ةروس  )) .دیراذگ او  دنک  یم  یهن  هچره  دیریگب و  دـهد  روتـسد  ادـخ  لوسر 
تبحص سوه  يوه  يور  زا  مالسا  ربمایپ  « یحُوی ُیحَو  ِّالا  َوُه  نِا  يوَهلا 

3و4» ۀیآ : مجن  . دشاب یهلا  یحو  هکنآ  رگم  دیامرف  یمن 
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عبانم تسرهف 

دیجم نآرق  -1

هغالبلا جهن  -2

دیفم خیش  داشرا  -3

هّیوقلا ددعلا  -4

یسوط خیش  هبیغلا  -5

ینامعن هبیغلا  -6

قودص خیش  هیقفلا  -7

هلیسولا -8

دیلقت عجارم  لئاسملا  حیضوت  -9

قودص خیش  یلاما  -10

یسلجم همّالع  راونالاراحب  -11

يزج میرکلادبع  خیش  روبقلا  هرکذت  -12

یبلح حالصلا  وبا  فراعملا  بیرقت  -13
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یسوط خیش  بیذهت  -14

قودص خیش  لاصخ  -15

یشعرم هللارون  یضاق  نیظعاولاهضور  -16

یطابنلا میقتسملا  طارص  -17

ییابطابط یفطصم  دیس  نیون  یبرع  گنهرف  -18

راگزومآ هللا  بیبح  شناد  یسراف  تغل  گنهرف  -19

ررغ تسرهف  -20

ینیلک خیش  یفاک  -21

یلبرا ثدحم  هّمغلا  فشک  -22

يزاّرلا یمقلازازخلا  رثالاهیافک  -23

قودص خیش  نیدلا  لامک  -24

رابخالا یلائل  -25

روظنم نبا  برعلا  ناسل  -26

یناشاک ضیف  نسحم  الم  ءاضیبلاهّجحم  -27

يرون نیسح  ازریم  جاح  لئاسولا  كردتسم  -28

يرقابریم میهاربا  دیس  ۀمجرت  یسربط  قالخالا  مراکم  -29

بوشآرهش نبا  بلاط  یبا  لآ  بقانم  -30

یّلحلا دیعس  نب  ییحی  خیش  زظانلا  ههزن  -31

یلماعّرح خیش  هعیشلا  لئاسو  -32
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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